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Motivação e objetivo do estudo 

Nosso interesse pelas questões relacionadas com a prova e a argumentação advém da 

experiência em sala de aula como professor de Matemática em Moçambique. No início, 

quando acompanhávamos as aulas de nossos professores nas diferentes disciplinas do curso 

de formação de professores de matemática para o Ensino Secundário dos primeiro e segundo 

ciclos – no Brasil correspondem às últimas séries do 3º ciclo do Ensino Fundamental até 

Ensino Médio.  

Nesse período, constatamos que alguns professores evitavam demonstrações, apresentavam 

apenas os enunciados dos teoremas seguidos de exercícios de aplicação das regras contidas 

nas proposições, com raras demonstrações e, outros que tinham formação eminentemente em 

Matemática pura ou aplicada com forte inclinação às demonstrações. No exercício 

profissional, esta diferença começou a criar certa curiosidade sobre o valor das demonstrações 

em Matemática e, sobretudo, o real significado das demonstrações no exercício profissional 

docente do professor de Matemática. Lecionamos uma disciplina denominada “Matemática 

Escolar”, disciplina de iniciação aos ingressantes no curso de formação de professores da 

Instituição onde estamos vinculados em Moçambique, cujo objeto de estudo é a matéria que, 

normalmente, deveria ser do Ensino Fundamental e Médio.  

Mais uma vez, constatamos que quando se tratava de demonstrações, a maioria dos alunos 

não dominava esse tipo de tarefa, embora todos fossem graduados e tivessem um nível de 

escolaridade que teoricamente equivale ao nível pré-universitário. Os temas estudados eram 

mais voltados à trigonometria em triângulos ou círculo trigonométrico e à indução finita. Para 

os mesmos ingressantes, a situação era mais alarmante quando se tratava de Geometria Plana.  

As dificuldades dos novos ingressantes eram mais notórias quando o assunto a tratar envolvia 

pequenas provas e demonstrações. Essas dificuldades caracterizavam-se mais pela manifesta 

falta de domínio de uma estrutura de demonstração, mas também nossa experiência foi que a 

Geometria que tivemos foi na forma de postulados, teoremas, definições e demonstrações 

sem, porém, um envolvimento muito profundo com a estrutura das demonstrações, embora 

fosse um momento em que éramos preparados para entrar na sala de aula como responsável 

pelo processo do ensino da Matemática.  

Usiskin (1980, apud Herbst & Miyakawa, 2008, p. 469) salienta que os acadêmicos e 

professores têm visto o curso de Geometria como um lugar onde os alunos têm oportunidade 

de encontrar um sistema matemático de postulados, teoremas e definições e, por mais de um 
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século, na Geometria do Ensino Médio os alunos aprendem teoremas e fazem 

provas e demonstrações.  

Como reflexo da identificação dos problemas que o Ensino da Geometria enfrenta no Brasil, 

constatamos que existem várias pesquisas de Mestrado e/ou Doutorado que têm contribuído 

para a busca das formas adequadas para abordar a prova e a demonstração no ensino da 

Geometria. 

Tudo isso contribuiu para que começássemos a ver a Geometria, como um campo para 

pesquisa, já que alguns dos problemas que são levantados relacionados com o ensino da 

Geometria são similares aos vividos no nível do sistema educacional de Moçambique: as 

reformas curriculares em Moçambique desde 2004 reconhecem que o sistema de ensino 

vigente mostra-se inadequado. Em um estudo realizado sobre o desempenho dos alunos do 

Ensino secundário constatou-se que  

[...] os alunos revelam maiores dificuldades na expressão escrita 
particularmente na produção de textos bem estruturados, com sequência 
lógica e sem erros ortográficos fato que se reflete no desempenho dos 
mesmos nas restantes disciplinas. Os testes revelaram ainda haver problemas 
na disciplina de Matemática, por exemplo, na geometria, cálculo percentual, 
trabalho com radicais e em exercícios que exigem cálculo com números 
decimais ou notação decimal (INDE, 2007, p. 6, grifo nosso). 

Nosso trabalho tem como objetivo descrever e analisar a organização matemática e didática 

do objeto triângulo com enfoque para a prova e a demonstração de algumas das suas 

propriedades, bem como os conceitos relacionados a eles. Mais especificamente, nosso intuito 

é compreender a abordagem da prova e da demonstração de propriedades de triângulos 

presentes em livros didáticos da 6ª a 8ª Séries de Moçambique. As propriedades, objeto de 

estudo, são a soma dos ângulos internos, a relação entre um ângulo externo e os internos não 

adjacentes, a relação de congruência bem como as propriedades específicas a triângulos 

isósceles. Desse modo, pretende-se responder à seguinte questão: Como os livros didáticos 

em uso nas escolas (de Moçambique) apresentam a organização matemática e didática do 

objeto triângulo com enfoque na prova e demonstração. O estudo fundamenta-se nos 

trabalhos de Nicolas Balacheff ( ) sobre os processos de validação de provas, na teoria dos 

registros de representação semiótica de Raymond Duval (1993) e na teoria antropológica do 

didático de Yves Chevallard (1999) sobre a organização praxeológica. Os resultados do 

estudo mostram que nos livros didáticos analisados predominam provas pragmáticas. 

 

2. Justificativa da escolha e metodologia 
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Escolhemos “triângulo” como objeto de estudo por acreditarmos que os 

“triângulos” possuem muitas propriedades passíveis de ser objeto de atividades exploratórias 

e investigativas que podem levar a formulação de conjecturas que posteriormente podem ser 

objeto de demonstração. Além disso, os casos de congruência de triângulos têm muita 

aplicação na validação de propriedades envolvendo quadriláteros, polígonos regulares, bem 

como no estabelecimento de algumas das propriedades da trigonometria no triângulo. 

Recorremos ao livro didático como fonte de pesquisa porque, como salientamos baseados das 

reflexões que fizemos resultantes da literatura, o livro didático exerce forte influência sobre a 

atuação do professor em sala de aula e, como afirma Leinhardt (1994 apud MATEUS 2007), 

o livro é amigo das ideias, é um andaime para o professor e alunos. E afirma: 

Se livros são limitados e com um pouco mais que algumas coleções de 
exercícios e entremeados com algumas figurinhas, então tais livros deveriam 
ser redesenhados e expandidos. Se um livro é limitado, então alunos e 
professores deveriam ser encorajados a usar vários livros ao mesmo tempo 
(LEINHARDT 1994 apud MATEUS 2007, p. 41). 

Neste trabalho, partimos da ideia de que a forma como os livros didáticos apresentam e/ou 

representam os objetos de estudo tem uma grande influência na maneira, como os professores 

ensinam e o que exigem de seus alunos. Desse modo, constitui hipótese do nosso trabalho o 

seguinte: os livros didáticos atualmente em uso não diferenciam prova como processo da 

prova como produto, isto é, não há diferenciação entre demonstração e prova. 

Com vista a estudarmos a problemática do ensino da prova e demonstração em 

Moçambique, utilizamos como procedimento metodológico, para a coleta de dados, a 

pesquisa documental. Segundo Fiorentini e Lorenzato (2006), a Pesquisa documental ou 

Pesquisa Bibliográfica ou Histórico-Bibliográfica é aquela que se faz basicamente sobre a 

documentação escrita. Para esses autores, os documentos escritos apresentam-se estáveis no 

tempo e são ricos em fontes de informação e incluem nessa categoria: filmes, fotografias, 

livros, propostas curriculares, provas (testes), cadernos de alunos, autobiografias, revistas, 

jornais, pareceres, [...], listas de conteúdo de ensino, planejamentos, dissertações ou teses 

acadêmicas, entre outros.  

3. apoio teórico para desenvolver a pesquisa 

Nosso estudo fundamenta-se nos trabalhos de Nicolas Balacheff sobre processos de validação 

de provas, Raymond Duval sobre os registros de representações semióticas e Yves Chevallard 

sobre a organização praxeológica. 

Usamos as ideias do primeiro autor para analisar o processo de validação das provas 

constantes dos livros didáticos contemplados na presente pesquisa. As ideias do segundo 
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autor vão nos subsidiar na análise dos registros de representação semiótica 

utilizados pelos autores dos livros didáticos, para apresentar as propriedades dos triângulos, e 

as ideias do último autor servirão para analisar as praxeologias didáticas e matemáticas nos 

livros selecionados para o presente estudo. 

Balacheff (1982 apud GOUVÊA, 1998) interessou-se pela problemática da “prova” e pelo 

significado da “demonstração”, como meio de validação das ideias matemáticas, e preocupou-

se com o significado dos termos argumentação, explicação, prova e demonstração. É desse 

autor que vamos buscar o significado desses termos em nossa pesquisa. 

Assim, de acordo com Balacheff entendermos por: 

Argumentação, qualquer discurso destinado a obter o consentimento do 
interlocutor sobre uma afirmação; 

Explicação, uma argumentação em que o consentimento se busca a partir da 
explicitação da racionalidade da afirmação, e não através de outros tipos de 
argumentação; 

As provas são explicações em que a explicitação da veracidade de uma 
asserção se realiza sob regras ou normas acordadas por uma comunidade 
determinada em um momento dado. Na comunidade matemática, essas 
normas estabelecem a apresentação de uma sucessão de enunciados, cada 
uma das quais é uma definição, um axioma, um teorema prévio ou um 
elemento derivado mediante regras pré-estabelecidas de enunciados que lhe 
precedem. Nesse caso as provas recebem o nome de demonstração. 
(BALACHEFF 1987, apud MONTORO, 2005, p. 2). 

Segundo Carlovich (2005)  

Chama-se demonstração uma prova que só pode ser aceite no seio da 
comunidade matemática. Ela é uma sequencia de enunciados organizada 
segundo regras determinadas. Um enunciado é considerado como 
verdadeiro, ou é deduzido daqueles que o precedem com a ajuda de uma 
regra de dedução tomada em um conjunto de regras bem definido. 
(BALACHEFF, 1987, apud CARLOVICH, 2005, p. 13, grifo na fonte).  

Ainda segundo Balacheff (1988, apud GRAVINA, 2001), as provas produzidas pelos 

alunos podem ser subdivididas em duas categorias: provas pragmáticas e provas intelectuais. 

As pragmáticas apoiam-se em conhecimentos práticos, valendo-se de recursos de ação, por 

exemplo, desenhos, observação de figuras; e as provas intelectuais são as que se compõem de 

argumentos que implicam propriedades e relações entre propriedades e sua comunicação está 

caracterizada pela linguagem matemática. 

O autor identifica quatro níveis de validação, sendo os três primeiros (empirismo ingênuo, 

experiência crucial e exemplo genérico) enquadrados nas provas pragmáticas e o quarto nível 

(experiência mental) na categoria de provas intelectuais. 
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 O empirismo ingênuo (empirisme naïf): consiste na verificação de alguns poucos 

casos, sem questionamento de sua particularidade, para a validação de uma propriedade. É 

considerado o primeiro passo no processo de generalização e, resiste ao longo do processo do 

desenvolvimento do pensamento geométrico. Segundo as circunstâncias em que as categorias 

de prova foram propostas, 

No empirismo ingênuo, os alunos determinam experimentalmente que o 
número de diagonais de um certo pentágono é 5; modificam a forma do 
pentágono e conferem novamente a constatação inicial; daí concluem 
peremptoriamente que um hexágono tem 6 diagonais. (BALACHEFF 1988, 
apud GRAVINA, 2001, p.66). 

Experiência crucial: trata-se de um processo de validação de uma proposição depois de se 

verificar um caso especial, geralmente, não familiar, quer dizer, é aquela na qual se usa um 

exemplo cuidadosamente selecionado por quem argumenta, tomando como representante da 

classe de objetos. Este procedimento de validação surge de uma atividade em que 

explicitamente é apresentado um problema de generalização. 

Na experiência crucial os alunos fazem experiência com um polígono de 
muitos vértices (uma imensa figura), buscando depreender generalização 
empírica, buscando a validação em outros casos particulares. 
(BALACHEFF, 1988, apud GRAVINA, 2001, p.66). 

Exemplo genérico: trata-se de um processo de validação de uma propriedade, após a 

manipulação de alguns exemplos de modo a deixá-los com uma característica que representa 

uma classe de objetos; é um procedimento de validação mediante operações ou 

transformações sobre um exemplo O objetivo é explicitar as razões que validam a 

propriedade. 

No exemplo genérico os alunos utilizam o caso particular do hexágono para 
explicação, mas desprendem-se de particularidades, o que dá indícios de 
pensamento dedutivo: “num polígono com 6 vértices, em cada vértice temos 
3 diagonais. Assim são 18 diagonais; mas como uma diagonal une dois 
pontos, o número de diagonais é 9. O mesmo acontece com 7 vértices, 8, 
9...” (BALACHEFF, 1988 apud GRAVINA, 2001, p.66). 

Experiência mental: trata-se de um processo de validação em que é feita uma 

construção cognitiva mais complexa, não fazendo uso de casos particulares, quer dizer, 

consideram-se exemplos que não são tomados, como elementos de convicção senão para 

ajudar a organizar a justificação ou como suporte de argumentação. 

E finalmente, na experiência mental os alunos se desprendem do caso 
particular o que transparece na argumentação: “em cada vértice o número de 
diagonais é o número de vértices menos os dois vértices vizinhos; é preciso 
multiplicar isto que encontramos pelo número de vértices, porque em cada 
vértice parte o mesmo número de diagonais. Mas estamos contando cada 
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diagonal duas vezes; o número de diagonais que 
procuramos se encontra dividindo por 2 e obtemos uma vez cada diagonal”. 
(BALACHEFF 1987 apud GRAVINA 2001, p. 66). 

Para Balacheff (1998 apud GRAVINA, 2001), o nível de experiência mental marca a 

transição entre a prova pragmática e a prova intelectual. É no nível de experiência mental em 

que as ações interiorizadas se confluem à generalização, livres de concretizações particulares, 

em gênesis cognitivo da demonstração. O nível exemplo genérico é intermediário: ora na 

categoria de prova pragmática, ora na categoria de prova intelectual, conforme a natureza 

efetiva da ação sobre o exemplo ou dependendo da concretização feita. A passagem das 

provas pragmáticas para as intelectuais é marcada por uma evolução dos meios de linguagem 

e o autor defende que, para que os alunos possam entender o significado de uma 

demonstração e serem capazes de produzir uma demonstração, é preciso passar por esses 

níveis. 

Montoro (2007) considera dois tipos de provas intelectuais: a experiência mental e a 

dedução formal e, nesta última, a justificação baseia-se em operações mentais sem recorrer 

necessariamente a exemplos específicos, fazem-se inferências na base dos conhecimentos de 

propriedades e definições, realizam-se operações sintáticas com os enunciados que permitem 

transcender ao exemplo (SIÑERIZ; FERRARIS, 2005 apud MONTORO, 2007). 

Ao usar as ideias desse autor a respeito do tipo de provas e a forma de validação das 

propriedades geométricas, pretendemos estudar como os autores abordam as propriedades 

relativas a triângulos por meio da organização praxeológica, segundo Chevallard (1999), ou 

seja, pretendemos estudar: 

1. A forma como as propriedades são validadas; 

2. As funções (principais) de prova que as atividades propostas pelos autores de cada 

livro preenchem; e 

3. O tipo de provas (segundo a tipologia de Balacheff) presentes no estudo das 

propriedades dos triângulos e na relação de congruência de triângulos. 

A Teoria dos Registros de Representação Semiótica nos auxilia na compreensão do papel das 

representações semióticas no desenvolvimento cognitivo e a origem das dificuldades 

enfrentadas pelos alunos no processo de ensino e aprendizagem da Matemática. Duval (2003 

apud MATEUS, 2007) identifica os fenômenos intrínsecos aos registros de representação e 

sua influência na aprendizagem. Para o autor, 

um modelo pertinente para explicar  as condições de aquisição dos 
conhecimentos matemáticos por alunos deve estar prioritariamente centrado 
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nas condições cognitivas de compreensão, isto é, nas 
condições específicas aos objetos matemáticos. Desse ponto de vista, as 
representações semióticas ou mais exatamente, a diversidade dos registros 
de representação semiótica, têm um papel central na compreensão. 
(DUVAL, 2003, apud MATEUS 2007, p. 46). 

Segundo esta teoria, a aprendizagem de um conceito matemático e consequentemente 

a compreensão em Matemática, supõem a coordenação de, pelo menos, dois registros de 

representação. Para Duval (2008), a diferenciação entre objeto matemático e a representação 

que se faz dele é de suma importância para o funcionamento cognitivo no intuito de 

possibilitar ao aluno compreender, efetuar e controlar ele próprio a diversidade dos processos 

matemáticos que lhes são propostos em situação de ensino. “A originalidade da atividade 

matemática está na mobilização simultânea de ao menos dois registros de representação ao 

mesmo tempo, ou na possibilidade de trocar a todo o momento de registro de representação” 

(DUVAL, 2008, p. 14). 

O autor define um registro de representação semiótica, como uma representação que permite 

três atividades cognitivas: 

1. A identificação de uma representação; 

2. A transformação em um mesmo sistema de representação (tratamento), e 

3. A transformação de um tipo de representação em outro (conversão) 

Segundo Jesus (2008, p. 29), “Uma figura, um enunciado em língua materna, uma 

fórmula algébrica ou uma representação gráfica, por exemplo, são representações semióticas 

em registros semióticos diferentes”.  

Em primeiro lugar, constituir um traço ou um conjunto de vestígios 
perceptíveis que sejam identificáveis como uma representação de algo num 
sistema determinado. Em seguida transformar as representações pelas únicas 
regras próprias ao sistema, de maneira a obter outras representações que 
podem constituir uma correspondência de conhecimentos em relação às 
representações iniciais. Por último, converter as representações produzidas 
num sistema de representações para outro sistema, de tal maneira que este 
último permita esclarecer outros significados relativos ao que é representado. 
Não são todos os sistemas semióticos que permitem estas três atividades 
cognitivas fundamentais [...] Mas as línguas naturais, as línguas simbólicas, 
as representações gráficas, as figuras geométricas, etc. permitem-nos. 
Falamos então de registro de representação semiótica (DUVAL 1995 apud 
JESUS, 2008, p. 29) 

Duval (2008, p. 15) defende que, para que um conhecimento ou um saber matemático 

possa ser colocado em funcionamento, é preciso que o aprendiz apreenda-o não apenas com 

um registro, mas com, pelo menos, dois registros de representação e que saiba coordenar 

esses registros. Salienta que existem dois tipos de transformações de representações 

semióticas radicalmente diferentes – os tratamentos e as conversões. 
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Os tratamentos são transformações de representações dentro do mesmo registro, 

por exemplo, efetuar um cálculo sem mudar do sistema de numeração, completar uma figura, 

de acordo com critérios de conexidade e de simetria e conversões são transformações de 

representações que consistem na mudança de registro conservando os mesmos objetos, por 

exemplo, a passagem da descrição “um quadrilátero convexo com os lados opostos paralelos” 

para sua representação “figural”.  

O autor enfatiza que a articulação dos registros constitui uma condição de acesso à 

compreensão em Matemática. A compreensão em Matemática implica a capacidade de mudar 

de registro, pois não se deve confundir nunca um objeto e sua representação. 

O autor distingue três tipos de registros de representação: dois relativos à 

representação discursiva: a língua natural e os sistemas de escritas (registro numérico, registro 

simbólico e registro algébrico); e um relativo à representação não discursiva: registro figural. 

Exemplo de uma representação de um teorema de geometria plana em três registros de 

representação. 

Figura 1- Representação de um teorema em três registros de representação 

Registro discursivo Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes 

Registro simbólico ∆ABC, AB ≅ AC ⇒  ≅   

Registro figural 

B
C

D

A

βα

 

Fonte: Adaptação do próprio autor 

Nós acreditamos que uma apresentação dos conceitos, conforme a Figura 1 seja muito 

importante para que o aluno comece a perceber a necessidade de uma coordenação dos 

registros para um raciocínio geométrico. 

Portanto, o aluno precisa reconhecer um objeto matemático por meio de múltiplas 

representações semióticas, para que consiga transferir ou modificar formulações ou 

representações de informações durante a resolução de um problema, o que pode permitir 

evitar identificar objetos matemáticos pelos conteúdos de certas representações.   
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Para o autor, na aprendizagem da Matemática e o grau de dificuldades 

variam conforme a natureza dos registros de representação semiótica. 

Por exemplo, achamos pertinente que as atividades como a que apresentamos a seguir sejam 

necessárias aos alunos para que durante a fase em que os alunos demonstram propriedades 

geométricas, que sejam capazes de saber identificar o que é dado, qual o elemento a 

demonstrar, como representá-lo com base em uma figura como no exemplo:  

Quadro 1 - Diferentes formas de representar uma mesma propriedade 

Enunciado da propriedade 
em linguagem materna 

Interpretação figural (linguagem figural) 
Interpretação matemática 
(linguagem simbólica) 

A mediana de um triângulo é 
o segmento que une um 
vértice ao ponto médio do 
lado oposto 

 

Hipóteses: 

- ABC é um triângulo 

- M é ponto médio do lado BC  

Conclusão: AM  é uma 
mediana do triângulo ABC 

As medianas de um triângulo 
interceptam-se em um mesmo 
ponto chamado baricentro. 

A

B

C
F

ED
G

 

Hipóteses: ABC é um triângulo 
e com AE, BF e CD medianas. 

Conclusão: AE, BF e CD 
interceptam –se em G. 

Fonte: Adaptação do autor 

Com esta teoria, pretendemos observar e avaliar o grau de articulação entre os 

registros de representação semiótica relativos aos triângulos com enfoque na prova e 

demonstração de algumas propriedades nos livros didáticos que vamos analisar. Assim, com 

esta teoria pretendemos analisar como se realiza a articulação entre os registros de 

representação semiótica em atividades que envolvem prova e demonstração de propriedades 

de triângulo nos livros didáticos de Moçambique por meio da organização praxeológica, 

segundo Chevallard (1999). Apresentaremos, a seguir, as principais ideias dessa teoria. 

Chevallard (1999) propõe uma antropologia do didático cujo objeto de estudo é estudar, por 

exemplo, o professor e o aluno diante de um problema matemático.  

Ao enquadrar a atividade matemática dentro do conjunto de atividades humanas e das 

instituições sociais, Chevallard (1999) toma a noção de organização praxeológica ou 

simplesmente praxeologia, como conceito-chave na TAD, para estudar as práticas 
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institucionais relativas a um objeto de saber e, em particular, as práticas sociais 

em Matemática. 

Chevallard (1999) salienta que a noção de tipos de tarefas supõe um objeto relativamente 

preciso. As tarefas são identificadas por um verbo de ação, que isoladamente caracteriza um 

gênero de tarefa, por exemplo, calcular, demonstrar, multiplicar, provar, justificar, etc., são 

gêneros de tarefas, porém demonstrar que a soma das medidas dos ângulos internos de um 

triângulo é igual a 180°, caracteriza um tipo de tarefa.  

Segundo o autor, uma técnica, denotada por τ é uma maneira de resolver as tarefas de um tipo 

T. Para um determinado gênero de tarefa, normalmente, há uma técnica ou um número restrito 

de técnicas reconhecidas pela instituição que a concebeu (exceto as possíveis técnicas 

alternativas que por ventura possam existir em outras instituições). Uma técnica ao menos 

deve ser compreensível, plausível e ter justificação, para que possa permitir seu controle e 

garantir a eficácia das tarefas realizadas por meio dela. 

O autor explica que a Tecnologia θθθθ é um discurso racional a respeito da técnica e cumpre as 

funções de justificar a técnica τ, garantindo que ela permita realizar as tarefas do tipo T; 

explicar porque ela é correta; e, produzir as técnicas. Por exemplo, se um aluno memoriza 

uma determinada tecnologia (teorema ou fórmula em Geometria), pode chegar a resolver 

certos tipos de exercícios com essa tecnologia, mas, de quando em vez, pode não saber 

explicar o porquê do resultado encontrado. 

Desse modo, é preciso destacar que, se a primeira função da tecnologia – justificar a técnica -

, consiste em assegurar que a técnica atinja o que se pretende, a segunda função – explicar – 

expõe o porquê daquele procedimento. Vale ainda salientar que essas duas funções da 

tecnologia, justificar e explicar, podem ser vistas, de forma distinta, por uma dada tecnologia, 

quer dizer, um mesmo discurso sobre uma tarefa do tipo T pode assumir duplamente a função 

de técnica e tecnologia, que permite, por um lado, encontrar o resultado do que pede (função 

técnica) e justificar que o resultado esperado (função tecnológica) é correto. 

No ensino da Matemática, um tema de estudo, por exemplo, “o Teorema de Pitágoras” 

ou “Teorema de Tales” é frequentemente, associado a uma tecnologia θ determinada 

(Teorema de Pitágoras, Teorema de Tales), ou ainda, o bloco de saber [θ/Θ] correspondente a 

uma tecnologia que permite explicar e justificar técnicas relativas aos diversos tipos de 

tarefas. 
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Chevallard (1999) e Bosch, et al. (2000), ressaltam que as noções de "tarefa", 

"técnica", "tecnologia" e "teoria" são duplamente relativas. Primeiro, são relativos à 

instituição em referência, quer dizer, aquilo que é considerado, como um tipo de tarefa (ou 

uma técnica, ou tecnologia, ou uma teoria), em uma dada instituição não é forçoso que seja a 

mesma coisa em outra: em uma determinada instituição, muitas vezes, são consideradas 

apenas propriamente como "tipos de tarefas", aqueles para os quais se dispõe de alguma 

técnica (mesmo que esteja em fase embrionária), com um entorno teórico-tecnológico de 

forma mais ou menos explícito. Em segundo lugar, as noções de "tarefa", "técnica", 

"tecnologia" e "teoria" são relativas ao papel que desempenham em uma determinada 

atividade matemática. Desse modo, o mesmo objeto matemático (como por exemplo, o 

teorema sobre ângulos correspondentes ou alternos em retas paralelas cortadas por uma 

secante), pode ser considerado como uma técnica para realizar um tipo de tarefa (por 

exemplo, para mostrar que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180°), ou 

servir como uma tecnologia comum para um conjunto de tipos de tarefas e técnicas (por 

exemplo, para mostrar várias propriedades sobre a semelhança de triângulos). 

Chevallard (1999, p. 238) define organização didática ao conjunto do tipo de tarefas, 

de técnicas, de tecnologias, de teorias mobilizadas para o estudo concreto em uma instituição 

concreta; enquanto Bosch et al. (2000, p. 2) dá o nome de organização matemática a uma 

entidade composta pelo tipo de problemas ou tarefas problemáticas, tipos de técnicas que 

permitem resolver os tipos de problemas, tecnologias ou discursos (“logos”) que descrevem e 

explicam as técnicas, uma teoria que fundamenta e organiza os discursos tecnológicos. 

Bosch et al. (2000) defendem que o modelo epistemológico proposto pela Teoria 

Antropológica do Didático, “fazer Matemática”, consiste em ativar uma organização 

matemática, quer dizer, em resolver determinados tipos de problemas com determinados tipos 

de técnicas (o “saber fazer”), de maneira inteligível, justificada e argumentada (mediante o 

correspondente “saber”). Segundo a autora, esse trabalho pode conduzir a construção de 

novas organizações matemáticas ou, simplesmente, a reprodução de organizações 

previamente construídas.  

Assim, com esta teoria, o foco de nossa atenção estará voltado às articulações entre as 

organizações matemáticas e didáticas que os livros didáticos apresentam quanto ao objeto 

“triângulo” com enfoque para as provas e demonstrações. Portanto, com esta teoria 

pretendemos estudar: 
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1. Quais os principais tipos de tarefas relativas às 

propriedades dos triângulos com enfoque para a prova e demonstração? 

2. Quais as principais técnicas mobilizadas para o estudo dessas propriedades? 

3. A disponibilidade do discurso teórico-tecnológico que sustenta essas técnicas 

inerentes ao tipo de tarefas propostas. 

4. Análise de livros didáticos 

Neste capítulo, apresentamos uma análise dos livros didáticos, tomando por base a Teoria 

Antropológica do Didático. Realizar uma descrição e análise da organização matemática e 

didática de um livro é importante, pois, como salienta Choppin (2004) desde que existam 

programas de ensino, o livro didático é a fiel tradução do programa ou constitui o suporte 

privilegiado dos conteúdos educativos, o depositário dos conhecimentos, técnicas, ou 

habilidades que um grupo social acredita que sejam necessários transmitir às novas gerações. 

O livro didático põe em prática métodos de aprendizagem, propõe exercícios ou atividades 

que, segundo o contexto, visam a facilitar a memorização dos conhecimentos, favorecer a 

aquisição de competências disciplinares ou transversais, a apropriação de habilidades, de 

métodos de análise ou de resolução de problemas. (CHOPPIN, 2004, p. 553-554). 

Chevallard (1999) afirma que o livro didático determina em grande parte a opção didática do 

professor com relação ao tipo de conteúdo a desenvolver em sala de aula, e a maneira como 

fazê-lo e para o aluno é uma das maiores fontes de aquisição do saber. 

4.1. Critérios de escolha de livros para a análise 

 

Em função dos fatores limitantes, o critério que utilizamos para a escolha de livros didáticos a 

analisar foi simples: os livros oficialmente aprovados pelo Ministério da Educação e Cultura 

de Moçambique para uso nas escolas públicas de Moçambique nos últimos anos: da década 

1990, até a atual década de 2000, está em vigor uma reforma curricular iniciada em 2004. 

4.2. Critérios de análise dos livros 

Para termos consistência na forma de buscar o objeto de interesse neste estudo em cada um 

dos livros contemplados na pesquisa, apresentamos os critérios que nortearam as buscas que 

fizemos em cada um dos livros. 

Ao considerar nossa questão de pesquisa e nosso referencial teórico que tem como base a 

Teoria Antropológica do Didático de Chevallard (1999) e a Teoria dos Registros de 
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Representação Semiótica de Duval (2004, 2008), bem como a Topologia de 

Provas proposta por Balacheff (1988), como teorias que vão subsidiar nossa análise, em 

qualquer um dos livros didáticos em relação ao estudo do objeto “triângulo”, com enfoque 

para a prova e demonstração das propriedades, tais como: a soma dos ângulos internos, o 

ângulo externo, os critérios de congruência, as propriedades específicas dos triângulos 

isósceles, vamos observar o seguinte: 

Critério 1: este critério está voltado para a análise de como as propriedades dos triângulos 

são validadas à luz da tipologia das provas propostas por Balacheff, isto é: na abordagem dos 

triângulos  

1. Como as propriedades são validadas; 

2. Que funções (principais) de prova preenchem as atividades propostas pelos autores 

de cada livro contemplados no presente estudo. 

3. Quais tipo de provas (segundo a tipologia de Balacheff) estão presente no estudo 

das propriedades dos triângulos; e 

4. Se os autores propõem atividades exploratórias (relacionadas com as propriedades 

dos triângulos) que possibilitam aos alunos a apreensão dos primeiros modos de raciocínio 

dedutivo, segundo Balacheff. 

Critério 2: este critério está voltado para os registros de representação semiótica 

presentes na abordagem das propriedades dos triângulos, quer dizer, com este critério 

pretendemos verificar em cada livro como se realiza a articulação entre os registros 

(sobretudo o figural e o discursivo) na abordagem dos triângulos com enfoque para prova e 

demonstração de suas propriedades. 

Critério 3: Com esse critério, pretendemos concentrar nossa atenção nas 

praxeologias didáticas e matemáticas na abordagem de triângulos por parte dos autores de 

livros didáticos, ou seja 

1. Os principais tipos de tarefas relativas às propriedades dos triângulos, mas com 

enfoque para a prova e demonstração; 

2. As técnicas mobilizadas para o estudo dessas propriedades; e 

3. A presença do discurso teórico-tecnológico que sustenta essas técnicas inerentes ao 

tipo de tarefas propostas. 

4.3. Análise dos livros 
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Chevallard (1999), salienta que, em torno de um tipo de tarefas T, encontra-se, em 

primeiro lugar, uma terna formada por uma técnica (ou ao menos), τ, por uma tecnologia de 

τ, θ, e por uma teoria de θ, Θ. O bloco [T/τ/θ/Θ] como salientamos em nossa fundamentação 

teórica, se constitui o que se chama praxeologia pontua. Trata-se de uma praxeologia relativa 

a um tipo de tarefas, T. Tal praxeologia ou organização praxeológica é composta por um 

bloco prático-técnico, [T/τ], e, por um bloco tecnológico-teórico, [θ/Θ], sendo este último 

bloco habitualmente identificado com o saber e o primeiro, [T/τ] constitui um saber-fazer. 

Ainda o autor afirma que geralmente, em uma instituição dada I, uma teoria Θ responde a 

várias tecnologias θj, cada uma das quais, por sua vez, justificam e tornam inteligíveis várias 

técnicas, τij, correspondentes a outros tantos tipos de tarefas Tij. 

Conforme defende Chevallard (1999), dado um tema de estudo matemático θ, considerar-se-á 

sucessivamente: 

a) A realidade matemática que se pode construir em uma classe de Matemática onde se 

estuda o tema θ; 

b) A maneira de como pode ser construída essa realidade matemática, quer dizer, como 

pode ser realizado o estudo do tema θ. 

Neste estudo, trata-se de estudar as organizações matemáticas e didáticas de livros didáticos 

de Matemática, segundo a Teoria Antropológica do Didático. Desse modo, para que nossa 

análise seja a mais completa possível, precisamos ter dois enfoques: um voltado à descrição e 

análise da organização didática e outro voltado à descrição e análise da organização 

matemática proposta nos livros selecionados. Segundo a mesma teoria, as duas organizações 

(praxeologias) – didática e matemática – podem ser caracterizadas e analisadas por meio de 

tarefas, técnicas, tecnologias e teorias. 

Assim, tendo como aporte principal esta teoria, a teoria dos registros de representação 

semiótica de Duval e os níveis de prova de Balacheff, como subsidiárias para a análise, 

direcionamos nossa atenção para dois tipos de tarefas: 

1. Tarefas voltadas à introdução dos conceitos; 

2. Tarefas desenhadas à realização de problemas e exercícios. 

Por questões metódicas, fixaremos como nossa simbologia: 

Tdpdt: Descrever e analisar a organização matemática, OMθ, que pode ser construída no 

estudo da prova e demonstração de propriedades relativas a triângulos, θ representando o 
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objeto matemático “triângulos” com enfoque na prova e demonstração de 

algumas de suas propriedades; 

T∂∂∂∂pdt: Descrever e analisar a organização didática ODpdt = ∂ODpdt das propriedades que 

serão objeto de estudo. 

Com as duas análises, uma voltada à organização matemática e a outra à organização didática, 

não se pretende emitir juízo de valor a respeito da qualidade dos livros selecionados, mas 

apenas discutir o que foi estudado (objeto matemático) e como foi estudado (organização 

didática).  

Na descrição e análise da organização didática dos livros selecionados com enfoque para atividades de 

introdução, nossa intenção é descrever e analisar as escolhas didáticas presentes nos livros que 

selecionamos para estudo, com enfoque na prova, argumentação e demonstração dos 

conceitos e propriedades relacionados a triângulos. Nossa atenção estará focada para: A 

propriedade sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo; A relação entre ângulo 

externo de um triângulo e os internos não adjacentes; A desigualdade triangular, e a 

congruência de triângulos. 

Assim, são principais conceitos norteadores: 

Situação 1: Como é introduzido o conceito de triângulo. 

Tarefa 1: Introduzir o conceito de triângulo 

Técnica 1.1: Construção com régua, lápis e papel. 

Técnica 1.2:Construção em ambiente de geometria dinâmica, servindo-se de pontos, 

segmentos de reta e circunferência. 

Técnica 1.3: Construção em ambiente de geometria dinâmica apenas servindo-se de 

pontos e segmentos de reta. 

Discurso teórico-tecnológico θ/Θ1: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

técnicas, baseia-se no fato de que dados três pontos A, B e C, em um plano e não colineares, a 

união dos segmentos AB, AC e BC resulta em polígono ABC, denominado triângulo ABC. 

As técnicas 1.1 e 1.3 apenas diferem pelo meio utilizado, e na possibilidade de em 1.3 podem 

ser obtidas várias configurações do objeto “triângulo” com o arrastar de um dos pontos, 

porém a exploração de conjecturas que levem à classificação dos triângulos quanto aos lados 

e quanto aos ângulos não são destacáveis, porque facilmente as figuras que se obtêm perdem 

suas propriedades fundamentais com o “arrastar”. Isso também é mais notável com a primeira 

técnica que, pelas limitações do “papel, lápis e régua”, não permitem efetuar várias 
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explorações nem conseguimos outras configurações: de cada vez, obtemos 

praticamente uma nova figura. 

Mas já com a técnica 1.2, a função “arrastar” incorporada ao software permite explorar 

propriedades fundamentais do triângulo entre outras: a relação entre os lados, a relação entre 

os ângulos, permitindo, desse modo, a formulação de conjecturas e/ou a classificação de 

triângulos baseando-se em propriedades invariantes tais como: a relação entre os lados ou 

entre os ângulos, independente do tamanho do triângulo que se tem, etc. 

Situação 2: Como é introduzida e estudada a propriedade da soma dos ângulos internos de 

um triângulo; 

Tarefa: Estudar a propriedade da soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo; 

Técnica 2.1: Com régua, desenha-se um triângulo particular; com a ajuda do 

transferidor, medem-se os ângulos internos, somam-se os valores obtidos e, por fim compara-

se o resultado obtido com o dos outros para ver se existe algum fenômeno comum no 

resultado; 

Técnica 2.2: Constrói-se um triângulo qualquer de papel, assinalam-se os vértices, 

com uma tesoura, recortam-se e justapõem-se sobre uma régua observando-se como vai ser a 

configuração se todos os vértices forem postos em um mesmo ponto e um dos lados de cada 

ângulo for justaposto a um lado do outro ângulo, por exemplo, a figura que se segue 

Figura 2- Procedimento sugerido para a validação da propriedade da soma dos ângulos internos num ∆ 

1º Sinalização e corte 

 

 

Reconfiguração 

 

2º: Resultado final 

Fonte: Draisma e Sovertkov 1991, p. 62 

 

Técnica 2.3: Constrói-se um triângulo ABC qualquer de papel e recorta-se. Em 

seguida, marcam-se os pontos médios de dois lados e, finalmente, dobra-se o triângulo 

recortado, de modo que todos os vértices estejam em um dos pontos do terceiro lado em que 

não se marcou o ponto médio controlando-se que tipo de ângulo forma as três regiões que 

constituem os ângulos internos do triângulo, como ilustra a fig. 3. 
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Figura 3- ilustração da técnica de dobradura para deduzir a propriedade da soma 
dos ângulos internos de um triângulo 

 

Fonte: Nhêze 1998, p. 174 

Técnica 2.4: Com apoio de um software de Geometria Dinâmica, constrói-se um 

triângulo e determinam-se as medidas dos ângulos; somam-se os valores obtidos; por meio da 

função “arrastar”, vão-se obtendo outros triângulos e controlando-se a soma, e, observando-se 

a invariância do resultado, conclui-se que vale 180°; 

Técnica 2.5: Valendo-se de papel e lápis ou de um software, exploram-se alguns 

casos, levanta-se uma conjectura, e com base na teoria das paralelas faz-se a validação do 

resultado observado por meio de uma demonstração; 

Técnica 2.6: Sem nenhuma manipulação é enunciada a propriedade com ou sem 

validação dedutiva; 

Discurso teórico-tecnológico: θθθθ/ΘΘΘΘ2: o discurso tecnológico-teórico que justifica as 

técnicas baseia-se no fato de que ângulos correspondentes e/ou ângulos alternos internos em 

retas paralelas intersectadas por uma transversal são congruentes; baseia-se, também, na 

propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo; 

As técnicas 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 apenas diferem nos instrumentos a utilizar na validação da 

propriedade, mas em sua essência todas se baseiam em prova pragmática para validar a 

propriedade em estudo. Apesar desse traço comum para as quatro técnicas, as técnicas 2.3 e 

2.4 não exigem que se meçam os ângulos internos, apenas a montagem dos recortes 

efetuados, de modo a formar um ângulo “material” que seja raso e uma manipulação material 

eficiente. A técnica 2.6 possibilita a exploração e o levantamento de conjecturas, atividade 

muito importante para o desenvolvimento do raciocínio geométrico, pois como defendem 

Ponte et al. (2009), o trabalho com triângulos e/ou quadriláteros deve revestir-se de um cunho 

exploratório e investigativo. As tarefas, envolvendo, esses objetos geométricos no ensino 

Básico devem permitir que os alunos formulem estratégias próprias e, ao mesmo tempo 

mobilizem conhecimentos e capacidades anteriormente desenvolvidas. (Ponte et al. 2009, p. 

5-6). Já a técnica 2.5, é típica de autores de livros didáticos cuja preocupação é apenas 

apresentar o material didático sem o objetivo de envolver o aluno na produção de seu 

conhecimento (matemático). 
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Situação 3: Como é introduzida a relação entre a soma ou diferença entre 

dois lados de um triângulo com o terceiro lado, ou seja, como é abordada a relação conhecida 

por “desigualdade triangular”. 

Tarefa: Introduzir ou abordar a propriedade da “desigualdade triangular”. 

Técnica 3.1: Constrói-se um triângulo e, em seguida, pede-se que com a régua medir 

os lados, procedendo-se depois a comparação da soma das medidas de dois lados menores 

com a medida do terceiro lado maior. Repete-se o procedimento com outros exemplos e, 

finalmente, institucionaliza-se a propriedade; 

Técnica 3.2: São dados vários grupos de três números supostamente medidos de três 

segmentos de reta; com régua e compasso, pede-se que, para cada grupo, se tente construir um 

triângulo. Anota-se para cada caso qual a relação entre a soma de dois deles com o terceiro 

valor maior. Finalmente, institucionaliza-se, o que se constatou. 

Técnica 3.3: São dados vários pauzinhos ou palitos com diversos tamanhos. Em 

seguida, pede-se que utilizando várias combinações de três deles tente-se construir um 

triângulo. Elabora-se uma tabela onde se registra em cada linha, o grupo de três pauzinhos em 

que foi possível ou não tal construção, controlando a relação entre justaposição entre dois 

pauzinhos de tamanho menor com o terceiro pauzinho de tamanho maior, institucionalizando 

mais tarde, o que é comum em todos os casos em que foi possível obter um triângulo. 

Técnica 3.4: Sem nenhum processo experimental enuncia-se a proposição que encerra 

a propriedade e, em seguida, usando-se um processo dedutivo formal prova-se a validade da 

propriedade por meio de uma demonstração. 

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico baseia-se na ideia 

de que os segmentos podem ser comparados (ou por sobreposição, ou pela medida de seus 

comprimentos); na relação de ordem dos números reais e desigualdade triangular. 

A diferença entre a técnica 3.1 com as técnicas 3.2 e 3.3 reside no fato de que nas 

duas últimas procura-se, com os dados fornecidos, quando é possível ter um triângulo, 

enquanto com a primeira já estamos em presença do objeto “triângulo”, procura-se estabelecer 

as condições que permitem ou permitiram sua existência. As três técnicas têm um ponto 

comum: uma verificação empírica das condições de existência do objeto “triângulo”. Para a 

técnica 3.4, apenas visa-se ao estabelecimento de uma propriedade matemática independente 

de qualquer verificação empírica: visa, simplesmente, à validação matemática de um objeto 

que deve ser aceito como existente nos casos em que se tem um triângulo, trata-se aqui, de 

uma apresentação dedutivista da Matemática. 
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Situação 4: Como é introduzida a propriedade do ângulo externo de um 

triângulo; 

Tarefa: Introduzir a propriedade do ângulo externo de um triângulo; 

Técnica 4.1: Constrói-se um triângulo ABC qualquer. Marca-se um dos ângulos externos do 

triângulo. Determina-se a amplitude dos dois ângulos internos não adjacentes ao ângulo 

externo assinalado e adicionam-se os valores obtidos. Em seguida, mede-se o ângulo externo 

marcado e compara-se o resultado obtido com a soma obtida. Procede-se de igual modo, para 

os outros ângulos externos controlando se existe alguma regularidade nos resultados; 

Técnica 4.2: Desenha-se um triângulo e assinalam-se os ângulos internos. Prolonga-se um 

dos lados de cada um dos ângulos internos e assinala-se um ângulo externo adjacente a cada 

um deles. Recorrendo-se à propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo e à 

propriedade dos ângulos suplementares entre cada um dos ângulos internos com cada um dos 

ângulos externos adjacentes e mediante transformações algébricas, deduz-se a relação entre 

cada ângulo externo com a soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes, conforme 

mostra a Figura 4. 

 

Figura 4 – Ilustração figural de como 
se pode estabelecer a relação entre 
ângulo externo com os dois internos 
não adjacentes. 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Queremos deduzir a relação entre, por 

exemplo, ângulo externo ε com os ângulos internos α e 

γ. 

1. ε + β = 180° (adjacentes suplementares) 

2. α + β + γ = 180° (soma dos ângulos internos de 

um triângulo) 

3. ε + β = α + β + γ (substituição de 2 em 1) 

4. ε = α + γ (resolução da equação 3 em ordem a ε) 

Procede-se de igual modo para os outros ângulos 

externos, validando-se, desse modo, a propriedade. 

Técnica 4.3: Desenha-se um triângulo e assinalam-se um ângulo externo e dois internos não 

adjacentes. Em seguida, pelo vértice do triângulo que contém o ângulo externo traça-se uma 

semirreta paralela ao lado comum dos dois ângulos internos não adjacentes ao externo. 

Recorrendo-se à relação de ângulos correspondentes e/ou alternos em retas paralelas cortadas 
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por uma transversal, deduz-se a relação. Eis um procedimento de validação dessa 

propriedade que se baseia nessa técnica: 

Figura 5 – Reconfiguração que permite 
demonstrar a relação entre um ângulo 
externo e os dois internos não adjacentes.  

 

H:  

Tese: { D C =  +   

 

Fonte: O pesquisador 

Demonstração:  

Pelo vértice C, traçamos a reta suporte de EF paralela à AB. Temos, desse modo: 

1. D C = β1 + β2 (por construção) 

2.  = β1 (ângulos correspondentes em retas paralelas – AB e EF) 

3.  = β2 (por serem alternos em retas paralelas AB e EF) 

4. D C =  +  (por substituição em 1 pelos membros esquerdos de 2 e 3), o que 

completa a demonstração. 

Técnica 4.4: Enuncia-se apenas a propriedade e apresenta-se uma figura ilustrando essa 

propriedade, por exemplo, a Figura 8 ilustra isso. 

Figura 6 - extrato de como é abordado o teorema sobre ângulo externo 
de um triângulo. 

 

A figura ao lado ilustra 

como o livro da 7ª classe 

apresenta a propriedade 

sobre ângulo externo em 

um triângulo. 
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Fonte: Zavala e Issufo, (2005, p.56)  

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

técnicas relativas à tarefa, é a soma de ângulos internos de um triângulo; ângulos adjacentes 

complementares; ângulos alternos internos e/ou correspondentes em retas paralelas. 

Situação 5: Como se introduz o conceito de congruência de figuras. 

Tarefa 5: Introduzir o conceito de congruência de figuras. 

Técnica 5.1: Pelo desenho de duas figuras num quadriculado guiando-se pelo número 

de quadrículas e inclinações que se faz para traçar os lados de cada figura. 

Figura 7 - Figuras congruentes em um quadriculado. 

B

C

DA

G

E

H F

 

É fácil concluir que os polígonos [ABCD] 

e [EFHG] são congruentes com base em 

sua disposição no quadriculado. 

Técnica 5.2: Pelo desenho de duas figuras de lados e ângulos respectivamente com 

medidas iguais seguidos de um movimento no plano, de uma das figuras de forma a fazer com 

que os seus lados coincidam com os lados da outra figura.  

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que justifica as 

técnicas a usar baseia-se em noções de deslocamentos no plano que deixam a figura 

invariante: translação, rotação e reflexão. 

Entendemos que embora as duas técnicas 5.1 e 5.2 incorporem a ideia de sobreposição 

e coincidência dos elementos correspondentes, elas são diferentes: uma, a 5.1, o controle da 

coincidência das partes correspondentes das figuras é por contagem das quadrículas e da 

inclinação no quadriculado; a outra, a técnica 5.2, exige que se execute (ou aparentemente se 

simule) o deslocamento. 

Situação 6: Como se estabelecem os critérios de congruência de triângulos. 

Tarefa 6: Estabelecer os critérios de congruência de triângulos. 
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Técnica 6.1: Observação de algumas condições mínimas que 

garantem a congruência de dois triângulos, validando-as com a demonstração. 

Dado que não existe apenas um critério para se concluir que dois triângulos são 

congruentes, por razões didáticas para análise, a partir da tarefa 6, vamos criar algumas 

subtarefas atreladas a cada um dos critérios de congruência e para cada subtarefa vamos 

identificar a respectiva técnica. 

Subtarefa 6.a: Determinar a congruência de dois triângulos conhecidos os três lados. 

Técnica 6.a-1: O critério é apenas enunciado sem alguma atividade exploratória nem 

demonstração. 

Técnica 6.a-2: Apresentando duas representações figurais ilustrando os triângulos 

com a indicação (tanto simbólica como figural) dos lados congruentes, apresentam-se 

argumentos baseados na ideia de sobreposição dos lados de um sobre os lados 

correspondentes do outro (demonstração), validando o critério para quaisquer dois triângulos 

que satisfazem a condição, por exemplo, a demonstração que se apresenta a seguir extraída de 

um livro didático. 

Os autores começam por afirmar o seguinte: “Sejam os triângulos ABC e PQR 

nos quais ;  e  

Figura 8 - extrato de como foi demonstrado o caso LLL de 
congruência de triângulos 

A B

C

P Q

R

 

Provemos que os dois triângulos   são 

congruentes. 

Fonte: Nhêze, 1998, p. 178 

Eis os argumentos da demonstração que o autor apresenta: 

Como AB = PQ, existe uma sobreposição do segmento  em  do 

mesmo modo,  sobrepõe-se em , e,  em  

Portanto, existe uma sobreposição do ∆ABC no ∆PQR. 

Logo, os triângulos ACN e PQR são congruentes e denota-se por ∆ABC ≅ 
∆PQR, c.q.d. (Nhêze, 1998, p. 178). 
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Técnica 6.a-3: Baseando-se na ideia de construção de triângulos, dadas 

as medidas dos três lados, invoca-se uma isometria que pode transformar cada um dos pontos 

do vértice da figura desenhada em outro ponto do vértice de um outro triângulo, enunciando-

se em seguida o critério.  

Discurso teórico-tecnológico: O discurso tecnológico-teórico que justifica as técnicas 

fundamenta-se na sobreposição de figuras por algum deslocamento no plano ou na noção de 

isometria no plano. 

A técnica 6.a-1 baseia-se na verificação empírica, portanto, pode-se dizer que o 

critério é apresentado como um axioma; e as técnicas 6.a-2 e 6.a-3 apesar de se começar com 

construções, a validação do critério baseia-se em dedução, o que se pode questionar é se o 

discurso teórico-tecnológico utilizado (sobreposição, isometria) está disponível em nível da 

instituição a que o livro didático está destinado. 

Sub-tarefa 6.b: Estabelecer o critério de congruência de dois triângulos dados dois 

lados e o ângulo por eles formado. 

Técnica 6.b-1: O critério apenas é enunciado sem alguma atividade exploratória nem 

demonstração. 

Técnica 6.b-2: Constrói-se, a partir de dois segmentos, e o ângulo por eles formado é 

um triângulo. Em seguida, tenta-se construir outro triângulo diferente do inicial, usando as 

mesmas medidas anteriores. Controla-se se é possível isso ou não e depois se institucionaliza 

o critério LAL. 

Técnica 6.b-3: Com régua e transferidor constrói-se um triângulo no qual se conhece 

a medida de dois lados e o ângulo por eles formado. Depois se compara a construção com as 

construções de outros que utilizaram os mesmos dados, verificando-se se são congruentes ou 

não. No fim, institucionaliza-se o critério LAL. 

Técnica 6.b-4: Supõe-se a existência de dois triângulos distintos nos quais dois lados 

e um ângulo por eles formado são congruentes cada um a cada um. Por um encadeamento de 

argumentos que se baseiam em uma correspondência entre esses lado e ângulo demonstra-se 

que o terceiro lado de um triângulo é congruente ao terceiro lado do outro. Daí, 

institucionaliza-se o critério LAL. Eis um exemplo retirado de um livro didático. 

“Sejam dois triângulos ABC e A1B1C1 nos quais ,  e  . 

Figura 9 - demonstração do critério LAL 
da congruência de triângulos apresentada 
em um livro didático de Moçambique 

Demonstremos que estes dois triângulos são congruentes. 

Como os ângulos A e A1 são congruentes, existe uma 
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B

A

C

B1

A1

C1
 

Fonte: Nhêze, (1998, p. 180-181) 

 

correspondência entre eles, tal que o ponto A passa ao 

ponto A1 e o lado AC ao lado A1C1. Consequentemente, o 

ponto C passará ao ponto C1. Por sua vez o lado AB 

passará ao A1B1 e pela mesma razão o ponto B passará ao 

ponto B1. E como a imagem dum segmento através da 

congruência, ainda é um segmento, o lado BC passará ao 

lado B1C1 e, portanto a linha poligonal ABC passará à 

linha poligonal A1B1C1. Através desta correspondência o 

interior da linha poligonal ABC passará ao interior da 

linha poligonal A1B1C1. Isto quer dizer que através da 

correspondência estabelecida o triângulo ABC sobrepõe-

se totalmente ao triângulo A1B1C1, ou seja, eles são 

congruentes, c.q.d. (NHÊZE, 1998, p. 180-181) 

Técnica 6.b-5: Baseando-se na ideia de construção de um triângulo dados dois lados, 

e o ângulo por eles formado, recorre-se aos argumentos de isometria de que qualquer 

triângulo a construir com esses dados seria congruente ao inicial, institucionalizando-se, no 

final, o critério LAL. A Figura. 12 ilustra isso. 

A demonstração do critério começa com a apresentação do problema de construção 

que passamos a transcrever. 

2º Problema: Construir um triângulo conhecidas as medidas de dois lados e do ângulo 

por eles formado. 

Figura 10 - apresentação do critério 
LAL da congruência de triângulos em 
um livro didático de Moçambique 

 

Fonte: Nhêze e Vi, (1991, p. 62) 

Depois da apresentação dos passos de construção de 

um triângulo dados dois lados e um ângulo por eles 

formado, os autores afirmam: 

Se tivéssemos desenhado outro triângulo A’B’C’ com 

A’B’ = 5 cm e A’C’ = 3 cm e B’  = 50°, poderíamos 

assegurar a existência de uma isometria que transformaria 

o ∆ABC no ∆A’B’C’, pelo que os triângulos seriam 

geometricamente iguais. (Nhêze e Vi, 1991, p. 62) 

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que justifica as 

técnicas relativas a este critério de congruência de triângulos baseia-se na isometria no plano; 
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na correspondência e sobreposição; condições de construção de triângulo 

dados dois lados e o ângulo por eles formado. 

Observa-se que as técnicas 6.b-1 e 6.b-2 enquadram-se na categoria de provas 

pragmáticas, a diferença reside no fato de que a primeira baseando-se na ideia de argumentos 

por contradição tenta mostrar que não é possível construir um triângulo que seja diferente do 

inicial servindo-se dos mesmos dados. Na segunda técnica, a validação é sem nenhum 

questionamento da possibilidade de haver resultados diferentes. Já as técnicas 6.b-3 e 6.b-4 

podem ser consideradas provas intelectuais, pois, nos argumentos não se faz menção a 

exemplos concretos. Mas, ambas as técnicas deixam por explicar um detalhe: não explicam, o 

que garante que o segmento BC será congruente ao segmento B1C1, nem como se assegura a 

congruência entre os ângulos B e B1, ou entre C e C1. 

Subtarefa 6.c: Estabelecer o critério de congruência de dois triângulos, dado um lado 

e os ângulos adjacentes a ele. 

Técnica 6.c-1: O critério apenas é enunciado sem alguma atividade exploratória. 

Técnica 6.c-2: Constrói-se um triângulo, a partir de um segmento de reta e de dois ângulos 

que tem esse segmento como lado comum. Em seguida, tenta-se construir um triângulo 

diferente do inicial, usando as mesmas medidas. 

Técnica 6.c-3: Constrói-se um triângulo, dados um segmento e dois ângulos que têm 

esse segmento, como lado comum. Depois se compara a construção obtida com as 

construções de outros que utilizaram os mesmos dados. 

Técnica 6.c-4: Supondo-se que se têm dois triângulos em que um lado e os ângulos, 

adjacentes a esse lado são congruentes cada um a cada um; tenta-se demonstrar que o terceiro 

vértice de um triângulo vai corresponder com o terceiro vértice do outro triângulo, 

assegurando-se, desse modo, que o terceiro ângulo de um é congruente ao terceiro ângulo do 

outro, garantindo-se, assim, a congruência dos outros lados. Eis um exemplo tirado de um 

livro didático 

Figura 11 - demonstração do critério ALA 
da congruência de triângulos em um livro 
didático de Moçambique. 

O autor afirma o seguinte: 

Sejam dados dois triângulos ABC e A1B1C1 nos quais  

,  e  

Demonstremos que estes dois triângulos são congruentes. 

Como os ângulos B e B1 são congruentes, existe uma 
correspondência entre eles, tal que o ponto B passa ao ponto 
B1 e o lado BC ao lado B1C1. 

Como BC e B1C1 são congruentes então C passará ao ponto 
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Fonte: Nhêze, 1998, p. 182-183 

C1. 

Consideremos agora a imagem do lado AC, que será um 
segmento cujos extremos são A2 ∈ B1A1 e C1: Os ângulos 
ACB e A2C1B1 são congruentes pela própria correspondência 
que mantém as distâncias entre os pontos correspondentes. 
Por outro lado, pela hipótese, os ângulos ACB e A1B1C1 e 
A2C1B1 que são marcados do mesmo lado da reta C1B1. 
Portanto, o lado C1A1 coincide com o lado C1A2, de modo 
que os pontos A1 e A2 coincidem. 

Tal como demonstração anterior, o triângulo ABC sobrepõe-
se no triângulo A1B1C1. Isto quer dizer que eles são 
congruentes, c.q.d. (Nhêze, 1998, p. 182-183) 

 

Técnica 6.c-5: Baseando-se nos procedimentos para construção de um triângulo, 

dados um lado e dois ângulos adjacentes a esse lado, produzem-se argumentos apoiados em 

isometrias no plano, que vão mostrar que qualquer outro triângulo que for construído 

utilizando-se os mesmos dados será congruente ao triângulo inicial, institucionalizando-se, em 

seguida, o critério ALA da congruência de triângulos. 

As técnicas atreladas à esta tarefa que visam estabelecer o critério de congruência entre dois 

triângulos, dados dois ângulos e um lado comum, também não fogem das técnicas que 

discutimos para a tarefa anterior: umas baseiam-se em provas pragmáticas (técnicas 6.c-1 e 

6.c-2) e outras em provas intelectuais (técnicas 6.c-3 e 6.c-4). Mas também notamos nestas 

duas técnicas que faltam algumas fundamentações nas demonstrações apresentadas: ambas as 

técnicas deixam por explicar um detalhe muito importante da demonstração – deixam de 

explicar que o mais importante é mostrar que o terceiro ângulo de um triângulo será 

congruente ao terceiro ângulo de outro triângulo e que os dois outros lados de um triângulo 

serão congruentes aos outros lados do outro triângulo cada um a cada um. Isto é que precisa 

ser provado. 

Pela análise dos dados, nota-se que: 

(a) A propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo é tratada em quase todos 

os livros contemplados no presente estudo (em dois do Ensino Básico – 6ª e 7ª séries – e 2 da 

8ª série), sendo o livro L3 da 8ª classe (série) o único que não aborda essa propriedade, como 

objeto de estudo, senão uma ferramenta para a resolução de tarefas propostas. Mas, com 
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exceção do livro L2 da 7ª classe (série), que começa com uma demonstração 

pragmática por meio de visualização de como os três ângulos ficam quando juntados de modo 

que apenas um lado seja coincidente com o lado de outro ângulo sem nenhuma atividade 

exploratória (p. 49), seguida de uma validação por meio de uma demonstração formal, usando 

as propriedades das retas paralelas (p. 53), nos livros restantes, a propriedade é 

institucionalizada empiricamente pela manipulação – desenho, medição, recorte ou dobradura 

sem nenhum questionamento sobre as limitações desses procedimentos no estabelecimento de 

propriedades geométricas. 

Assim, observamos que nos quatro livros onde a propriedade é explicitamente tratada, 

três fazem-no por meio de prova pragmática, conforme a classificação de Balacheff (1998), 

preenchendo a função de descoberta apenas o L2, contemplou duas provas: uma pragmática e 

outra intelectual. Para este último livro, consideramos que as duas provas apresentadas 

desempenham a função de explicação, pois não existem atividades que motivem o aluno a 

alguma ação que mostre que a demonstração visa a apresentar a descoberta. 

Em relação aos três livros que validam a propriedade, apenas por meio da atividade 

experimental, não levam o aluno a questionar sobre a validade desse procedimento. Balacheff 

(1998) afirma que esta forma de validação apresenta-se insuficiente, apesar de ser uma das 

formas de generalização, resiste ao longo do desenvolvimento do pensamento geométrico  

(b)  Propriedade da relação entre a medida de um ângulo externo com a soma das medidas 

dos ângulos internos não adjacentes (Tarefa T4) 

Dos cinco livros didáticos analisados, apenas três tratam dessa propriedade: são os livros L2, 

L4 e L5. Os restantes não fazem menção a essa propriedade. O Livro L2 apresenta a 

propriedade sem nenhuma dedução, nem atividade exploratória; mas em L4 e L5 a propriedade 

vem fundamentada, no primeiro por uma reconfiguração e no último por meio de argumentos 

baseados na relação entre o ângulo externo, seu suplementar interno e a propriedade sobre a 

soma dos ângulos internos de um triângulo. O livro L4 embora apresente uma reconfiguração 

da figura por meio de uma reta paralela a um dos lados do triângulo, o fato não é aproveitado 

pelo autor, para produzir argumentos que realizem a demonstração, portanto, a validação 

apoia-se na prova pragmática, segundo a classificação de provas propostas por de Balacheff 

(1988). Apenas no livro L5, a validação enquadra-se na categoria de prova intelectual 

Desigualdade triangular (T3 ) 

Dos quatro livros que tratam dessa propriedade, três fazem-na por meio de atividades 

experimentais assumindo, em seguida, como propriedade válida para qualquer triângulo, 
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portanto, nas categorias de prova propostas por Balacheff (1988). Podemos 

dizer que se trata de uma validação pragmática; o quarto livro apenas incorpora a propriedade, 

como uma ferramenta, portanto, já supostamente conhecida pelos alunos utilizadores do livro. 

O autor do livro L2 da 7ª série, não trata dessa propriedade, apesar de contemplar atividades 

de construção de triângulos que por força de circunstâncias, acabam contemplando tarefas em 

que não é possível construir o triângulo (tarefa 1.b da página 52). Julgamos essa tarefa 

importante para a construção do conceito de triângulo, pois, como defende Retamal: “[...] um 

trabalho com a construção de figuras impossíveis, por exemplo, a de um quadrilátero com três 

ângulos retos, permitirá ajudar a tomada de consciência sobre as propriedades geométricas e 

as condições internas de uma configuração” (RETAMAL, 2009, p. 29).  

Assim, os três livros que tratam da desigualdade triangular, fazem-no por meio de atividades 

de manipulação, mas sem nenhum questionamento se o que se constata nesta ou naquela 

figura triangular seja uma propriedade válida para qualquer triângulo. Hanna (2000) afirma 

que, alguns educadores matemáticos defendem que o que se vê em sala da aula, como ensino 

de prova, não passa de uma rotina de aprendizagem de provas matemáticas desprovidas de 

qualquer valor educativo. Para esses educadores, o papel educativo mais significativo são 

atividades de investigação, exploração, justificações informais e o uso de intuição do que a 

demonstração.  

Portanto, acreditamos que a propriedade foi estabelecida baseando-se em experimentações na 

6ª série, nas séries seguintes, os autores deveriam questionar o método, levando o aluno a 

pensar em outras formas de validar propriedades geométricas que não fossem apenas por 

evidências resultantes de mera verificação experimental, levando o aluno a ver a necessidade 

das demonstrações formais, como o único meio aceite na Matemática para validar 

propriedades que se constatam nas experimentações tal como defende Pólya (1995), e é 

apresentado pelos autores do livro L2 da 7ª série. 

(d) Introdução dos critérios de congruência dos triângulos pelos autores dos livros 
didáticos 

Uma leitura atenta dos dados do Quadro 1 mostra que os três livros que tratam da 

congruência de triângulos, cada um deles introduz de forma diferente, mas os três critérios de 

forma igual: o livro L3 com a ideia de isometrias no plano; o L4 por meio da sobreposição de 

figuras e o livro L5, simplesmente, enuncia os critérios como axiomas. Portanto, os dois livros 

L3 e L4 validam os critérios com base na prova intelectual e o L5 considera os critérios como 

axiomas, isto é, como proposições que não precisam ser demonstradas, mas, sim, ferramenta a 
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usar para o estabelecimento de outras verdades que precisam de demonstração 

para sua validação. 

Assim, enquanto os autores do livro L3 deixam claro para o leitor com a linguagem 
de isometria que usam para demonstrar os critérios de congruência de triângulos, o autor do 
livro L4 não deixa claro que mecanismos devem ser usados para efetuar a sobreposição das 
figuras. Por exemplo, para deduzir o critério LAL da congruência de dois triângulos, 
apresenta o seguinte:  

Figura 12 - Extrato da demonstração do critério LAL da congruência de triângulos usada em L4  

 
Fonte: Nhêze 1998, p. 180 

O autor termina a demonstração afirmando que “o triângulo ABC sobrepõe-se 

totalmente ao triângulo A1B1C1, ou seja, eles são congruentes, c.q.d.” (NHÊZE, 1998, p. 181). 

Esta “demonstração” envolve vários aspectos não levados em consideração pelo 

autor: o tipo de correspondência que estabelece a passagem do ponto A do triângulo ABC ao 

ponto A1 do triângulo A1B1C1 não foi explicitada pelo autor; este afirma que “a imagem de 

um segmento através da congruência, ainda é um segmento”, deixando transparecer, segundo 

suas palavras, que congruência em Geometria é uma transformação, não uma relação. 

Pesquisadores em Educação Matemática como Balacheff (1987, apud TOJO, 2005, 

p. 10) têm defendido que a construção dos fundamentos em Geometria deve iniciar com 

justificações empíricas e evoluir para validações dedutivas desde as séries iniciais, 

respeitando o nível de racionalidade dos alunos. 

Fetissov (1994) faz uma discussão bastante circunstanciada sobre o conceito de congruência 

afirmando que as abordagens que se baseiam na ideia de superposição de figuras para explicar 

a congruência, estão implicitamente admitindo que as figuras geométricas podem ser 
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transladas no espaço, sem sofrer nenhuma alteração, quer dizer, com esse 

enfoque, duas figuras geométricas serão congruentes se for possível transladar uma delas no 

espaço, fazendo-a superpor-se a segunda de tal modo que ambas coincidam em todas suas 

parte. Na verdade, o autor do livro L4 usa essa ideia para produzir argumentos que 

fundamentam as “demonstrações” que dá dos critérios LAL e ALA da congruência de 

triângulos, procede de igual modo. Mas sobre esse enfoque, Fetissov (1994), afirma o 

seguinte: 

À primeira vista, esse conceito de congruência parece totalmente 
compreensível, mas, mediante uma análise mais atenta, não é difícil 
encontrar nele um circulo vicioso. De fato, para estabelecer a congruência de 
duas figuras temos de fazer com que coincida uma com a outra; e, para fazer 
com que coincidam, temos de transladar uma delas no espaço, 
permanecendo essa última invariante durante o processo de translação. 
(FETISSOV, 1994, p. 64). 

Para evitar esse ciclo vicioso das demonstrações de congruência de triângulos por intermédio 

da ideia de sobreposição (ou superposição) de figuras o autor defende que o conceito seja 

estabelecido baseando-se em grupos de axiomas que envolvem a congruência de segmentos 

de reta, ângulos e triângulos, quer dizer, um dos critérios de congruência de triângulos deve 

ser assumido como um postulado ou axioma do qual outros critérios serão estabelecidos. Eis 

os axiomas que o autor apresenta: 

1) Dados um segmento AB e uma semirreta de origem A’, existe um e um só, ponto 
B’ na semirreta de maneira que A’B’ ≅ AB. 

2) A congruência de segmentos de reta é uma relação de equivalência, isto é: todo o 
segmento é congruente a si mesmo (propriedade reflexiva); dados dois segmentos 
de reta, se o primeiro é congruente ao segundo, então o segundo é congruente ao 
primeiro (propriedade simétrica); dados três segmentos de reta, se o primeiro é 
congruente ao segundo e este o terceiro, então o primeiro é congruente ao terceiro 
(propriedade transitiva). 

3) Se A, B e C são pontos colineares, com B entre A e C, e A’, B’ e C’ também 
colineares, com B’ entre A’ e C’, e se, ainda, AB ≅ A’B’ e BC ≅ B’C’, então AC 
≅A’C’. 

4) Dados um ângulo A B e uma semi-reta  contida na origem de um semi-plano 

também dado, então existe uma única semi-reta   nesse semi-plano de maneira 

que A’  ≅ A B 

5) A congruência de ângulos é uma relação de equivalência 

6) Sejam ,  e  semi-retas coplanares tais que C é interior a B D e , 

 e  semi-retas também coplanares e tais que C’ é interior a B’ . Se 

B C ≅ B’  e C D ≅ C’ , então B C ≅ B’ . 

i.e. se a ângulos congruentes somarmos ângulos congruentes, então as somas 
também serão iguais. 



 
32 

E afirma: “Finalmente, para fundamentar a congruência de triângulos, 
introduz-se mais um axioma”, a saber: 

7) Se dois lados de um triângulo, bem como o ângulo formado por eles, são 
ordenadamente congruentes a dois lados de outro triângulo e ao ângulo formado 
por esses lados, então os outros dois ângulos do primeiro triângulo também são 
ordenadamente congruentes aos outros dois ângulos do segundo triângulo 
(FETISSOV, 1994, p. 65-66) 

Fetissov (1994) salienta que, com os sete axiomas, podem ser demonstrados os critérios de 

congruência de triângulos ou teoremas sobre a congruência de figurais sem precisar usar a 

ideia de superposição. 

Para demonstrar o caso LAL da congruência procedemos da seguinte maneira: Sejam ABC e 

A’B’C’ os triângulos dados. Admitamos, por hipótese, o seguinte: AB ≅ A’B’, AC ≅ A’C’ e 

B C ≅ B’ . Temos de demonstrar que os demais elementos desses triângulos são também 

congruentes entre si. O axioma 7 nos permite concluir imediatamente que A  ≅ A’  e 

B  ≅ B’ . Resta-nos provar que BC ≅ B’C’. 

Com base no axioma 1, tomemos na semirreta  o ponto C’’ tal que B’C’’ ≅ BC. 

Observando então os triângulos ABC e A’B’C’’,  

Figura 13 - Figura de suporte para a demonstração do critério LAL da congruência de triângulos 

A

B

C

A'

B'

C'

C''

 

Fonte: Fetissov, 1994, p. 66 

Notamos que AB ≅ A’B’, BC ≅ B’C’’ e A  ≅ A’ . Segundo o axioma 7, 

podemos concluir, então, que B’  ≅ B C. Mas como B C ≅ B’ , por hipótese, da 

transitividade da congruência de ângulos (axioma 5) segue que B’  ≅ B’ . Temos, 

portanto, o seguinte: os ângulos B’  e B’  têm o mesmo vértice, o lado A’B’ comum, 

é congruente entre si e situa-se no mesmo semiplano. Considerando o axioma 4, somos 

forçados a concluir que B’  e B’  são os mesmos ângulos. Consequentemente,  e  

 devem coincidir e, assim, BC ≅ B’C’’. Donde, B’C’ ≅ B’C’. Isto completa a 

demonstração. 
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Portanto, temos aqui um exemplo de uma demonstração bem fundamentada 

baseada em um suporte teórico presente, ingrediente que tanto falta nas “demonstrações” que 

o autor do livro didático L4 apresenta, como sendo demonstrações dos critérios LAL e ALA 

da congruência de triângulos. 

Ainda Fetissov (1994), afirma que, seguindo o mesmo raciocínio utilizado para 

demonstrar o critério LAL da congruência de triângulos demonstram-se os critérios restantes. 

Nós já salientamos, ao longo deste trabalho, que autores como Fetissov (1994), 

Balacheff (1998) defendem que, em Matemática, uma demonstração bem estruturada deve 

apoiar-se em conceitos explicitados e aceites por uma comunidade, quer dizer, deve basear-se 

apenas em proposições já estabelecidas. Nessa ordem de ideias tendo em conta a definição 

que Nhêze (1998) deu de figuras congruentes, então, as demonstrações dos critérios de 

congruência deveriam ter suporte tecnológico nessa definição, o que conseguiu fazer para o 

critério LLL, mas não nos outros critérios. Também salientamos anteriormente, que alguns 

pesquisadores até chegam a questionar o real valor da forma, como são apresentadas algumas 

demonstrações em sala de aula. 

Embora a pesquisa não esteja voltada ao ensino, na contextualização do problema, deixamos 

transparecer a grande influência que o livro didático exerce sobre os principais protagonistas 

do processo de ensino e aprendizagem – o professor e o aluno – visto como depositário dos 

saberes a transmitir e a assimilar. Desse modo, argumentos como aqueles apresentados na 

tentativa de fundamentar o critério LAL ou outros critérios, que alguns conceitos ainda estão 

por estabelecer, acabam tornando essa tentativa quase que inútil, pois, para além do que 

adiantamos anteriormente, pesquisadores como Hanna (2000), de Villier (2000), defendem a 

valorização de provas que explicam “porquê” e, por conseguinte, dar-se mais atenção 

inicialmente às provas que ajudam a explicar. 

Nesse contexto, defendemos que os critérios de congruência de triângulos fossem 

introduzidos por meio de atividades de experimentação em que, por meio de construções, são 

constatadas as condições mínimas para a garantia da congruência de dois triângulos e, 

posteriormente, são utilizadas para explicar propriedades ligadas a outros conceitos que têm 

correlação com esses critérios. 

Cada um dos livros didáticos que trata dos critérios de congruência de triângulos, privilegia 

apenas uma técnica, sem contemplar outras alternativas. Nenhum dos livros propõe mais de 

um método na introdução desses critérios. Na contextualização deste estudo, salientamos que 

os documentos oficiais de Educação de Moçambique reconhecem que a compreensão dos 
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conceitos e o desenvolvimento de competências por meio da observação, 

visualização, experimentação..., não fazem parte da prática do dia a dia na sala de aula. Assim 

como reportamos também nessa parte da pesquisa, estudos mostram que ambientes de ensino 

são fortemente influenciados pela forma como os livros didáticos são estruturados. Os livros 

objeto de pesquisa não contemplam muitas estratégias de estudo dos conceitos ligados às 

propriedades aos triângulos. Desse modo, pode-se depreender o quanto esse material está 

limitando o desenvolvimento das habilidades e competências dos alunos que o utilizam. 

Quanto à Teoria dos Registros de Representação Semiótica, constatamos que: 

Em geral, os cinco livros estudados privilegiam os registros figural e discursivo (na 

língua natural e simbólica). Quanto às provas e demonstrações, podemos destacar que no livro 

L1 da 6ª série observa-se que as principais propriedades relativas aos triângulos apresentadas 

(soma dos ângulos internos, a relação entre os ângulos opostos a lados congruentes em 

triângulos isósceles) são validadas mediante a coordenação entre os registros discursivo e o 

material (JESUS, 2008). Normalmente, os autores pedem que se construa um triângulo de 

papel e por dobradura explore a conjectura que está relacionada ao conceito em estudo. Para 

os ângulos opostos aos lados congruentes em triângulos isósceles, os autores apresentam a 

seguinte atividade: “Construa um triângulo isósceles de papel. Recorta o triângulo. Compara, 

por dobragem, os ângulos opostos aos lados iguais. O que concluis?” (Draisma e Sovertkov, 

1991, p. 114). Para a propriedade da soma dos ângulos internos, os autores apresentam uma 

atividade formulada da seguinte maneira:  

2 Soma dos ângulos de um triângulo 

• Constrói um triângulo qualquer de papel

• Marca os ângulos com as letras α, β, 

• Corta os ângulos. Forma um ângulo igu
soma dos três ângulos. 

• Quanto mede esse ângulo?                      

Figura 14 – Reconfiguração que leva à conjetura 

 
Fonte: Draisma e Sovertkov (1991, p. 62) 

Portanto, mais uma vez, notamos que a propriedade é validada, mediante a 

coordenação entre o registro discursivo e o registro figural. O mesmo procedimento de 

validação, recorrendo à coordenação entre os registros discursivos e a representação do 

registro material é apresentado no livro L4 para validar a propriedade da soma dos ângulos 

internos de um triângulo. Observa-se este fato quando o autor propõe que se desenhe um 
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triângulo qualquer, e com uma tesoura recorte os três ângulos, colocando-os de 

modo a obter o que se reproduz a seguir e pergunta: “Que tipo de ângulo se forma?” (Nheze, 

1998, p. 170). 

Figura 15 – Outra reconfiguração que leva à conjectura sobre a soma dos ângulos internos de um triângulo 

 
Fonte: Nhêze (1998, p. 170) 

Quanto ao livro L3 da 8ª série, que não trata da propriedade da soma dos ângulos 

internos de um triângulo, nem da propriedade do ângulo externo de um triângulo, constatamos 

que, em relação à congruência de triângulos os casos de congruência são apresentados em 

dois registros: discursivo e figural. No registro discursivo, são apresentados os argumentos e a 

institucionalização, e no registro figural são apresentadas as construções que complementam e 

explicitam o discurso teórico. 

Em relação ao livro L4 da 8ª série, já salientamos que a propriedade da soma dos 

ângulos internos de um triângulo é validada por meio de desenho em papel, recorte e 

dobradura, (técnica τ2.2), portanto, no registro material (JESUS, 2008). No que se refere à 

propriedade do ângulo externo de um triângulo, é tratada pautada na reconfiguração figural 

que mostra sua relação com a soma dos dois internos não adjacentes (técnica τ4.5 do Quadro 

1), portanto, o tratamento é feito em dois registros (figural e discursivo). Os casos de 

congruência de triângulos são apresentados em dois registros: discursivo e figural, a 

desigualdade triangular é apresentada em dois registros (figural e discursivo). Pela leitura das 

técnicas constantes do Quadro 1, podemos concluir que no livro L4 as propriedades objeto de 

demonstrações são apresentadas em dois registros de representação. 

Já o livro L5 também a dedução da propriedade da soma dos ângulos internos de um 

triângulo é feita por meio do registro material. A propriedade do ângulo externo de um 

triângulo é apresentada por um lado com base na reconfiguração de uma figura e, por outro 

lado, por meio de uma atividade de medição que leva à conjetura sobre a soma dos ângulos 

externos de um triângulo. O registro discursivo é por meio da linguagem simbólica; mas os 

casos de congruência de triângulos todos são apresentados no registro discursivo por meio da 

língua natural. 

Agora, analisaremos as atividades propostas pelos autores no intuito do aluno 

consolidar seus conhecimentos. Como salienta Brousseau (1996), saber Matemática é mais do 

que aprender definições e teoremas, a fim de reconhecê-los em ocasiões em que podem ser 
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utilizados e aplicados, mas resolver um problema é apenas uma parte do trabalho. 

Encontrar boas questões é tão importante como determinar suas soluções. 

Assim, nesta parte do trabalho as questões que colocamos têm por objetivos criar 

critérios que nos guiarão na busca da praxeologia didática adotada pelo(s) autor(es) de livros 

didáticos para os alunos se exercitarem. 

 Descrição e análise da organização didática com enfoque nas atividades propostas aos 

alunos para exercício 

Situação ∂∂∂∂7: Que atividades são propostas aos alunos relacionadas à construção de 

triângulos? 

Tarefa T∂7.1: Construir um triângulo: 

a) dadas as medidas dos três lados; 

b) dados dois lados e o ângulo por eles formado 

c) dados dois ângulos e um lado comum aos dois 

Técnica ττττ1∂∂∂∂7.1: Dependendo dos dados e condições do problema, poder-se-á fazer o 

apelo ao uso de apenas régua e compasso (situação do item a); de régua e transferidor (para o 

caso do item b); ou de régua, transferidor e compasso (situação do item c). 

Técnica ττττ2∂∂∂∂7.2: Construção com apoio de software de Geometria dinâmica com recurso 

ou não à ferramenta “transferência de medidas” conforme os dados do problema. 

Discurso teórico θθθθ/ΘΘΘΘ: As tarefas referentes a cada um dos itens acima têm a ver com 

construções empíricas de triângulos. No caso do item a), esperamos que o aluno consiga 

construir triângulo, tendo presente que cada ponto será vértice de dois segmentos de reta e que 

a construção será possível se, ao usar régua e compasso, houver a intersecção dos arcos da 

circunferência e há duas soluções possíveis; para a condição do item b), espera-se que o aluno 

consiga construir um ângulo; em seguida, marque dois segmentos de reta em que um dos 

extremos é o vértice do ângulo, e, finalmente, saiba que o terceiro lado do triângulo é obtido 

unindo os outros extremos não adjacentes ao ângulo dos dois segmentos. Finalmente, para o 

caso do item c), o aluno deverá perceber que os dois extremos de um segmento serão os 

vértices dos dois ângulos dados e que o terceiro lado do triângulo resultará da intersecção dos 

outros lados dos dois ângulos dados.  

Situação ∂∂∂∂8: Que atividades são propostas aos alunos relacionadas com a propriedade 

da soma dos ângulos internos de um triângulo? 
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Tarefa T∂∂∂∂8.1: Determinar a  medida de algum ângulo interno, dada 

alguma condição de partida, por exemplo: 

a)  a medida de um ângulo interno; 

b)  a medida de um ângulo externo 

c)  a relação entre aos menos dois ângulos internos 

Técnica ττττ1∂∂∂∂8.1: Dependendo da formulação da pergunta, poderá ser por um cálculo em 

que o ponto de referência terá de ser 180° e trabalhar de modo a que os dados fornecidos, para 

determinar sua soma sejam 180; 

Técnica ττττ2∂∂∂∂8.1: Poderá ser por meio de medição com transferidor. 

Técnica ττττ3∂∂∂∂8.1: Poderá ser a mobilização inicial do conceito de ângulos adjacentes 

suplementares, seguida da aplicação da propriedade da soma dos ângulos internos de um 

triângulo. Por exemplo, supomos que a atividade dada seja: 

Figura 16 - – Figura usada para a aplicação da propriedade da soma das medidas dos ângulos internos 

de um triângulo 

Tarefa: Determinar a medida 
dos ângulos internos do triângulo ABC 
da figura 

Técnica possível: 

A
D

B

C

115°

54°

 

Pela figura, espera-se que o 
procedimento seja de primeiro calcular o 
ângulo B, pela relação  + 115° = 180°; 
depois do cálculo da medida de , pela 
propriedade da soma dos ângulos internos de 
um triângulo, calcula-se o valor de C. 

 

Discurso tecnológico-teórico: Espera-se que o aluno aplique a relação entre os 

ângulos internos de um triângulo, em que sua soma seja 180°; também, em alguns casos pode 

ser que se espere que o aluno precise trabalhar com o conceito de ângulos adjacentes 

suplementares para daí mobilizar a propriedade da soma dos ângulos internos de um 

triângulo. 

Tarefa T∂∂∂∂8.2: Explicar ou justificar se pode existir um dado triângulo com algum tipo de 

ângulos, por exemplo, ter dois ângulos retos ou ter um ângulo reto e um ângulo obtusângulo, etc. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂8.2 Pela propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo, poder-se-á 

verificar se a soma dos dois números fornecidos é inferior ou não a 180. Se for inferior, então o 
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triângulo pode existir; caso contrário, o triângulo não existe. No caso de 

fornecimento de três ângulos o processo de controle poderá ser simplesmente de ver se a soma é ou 

não 180°. 

Discurso teórico tecnológico: Espera-se que o aluno tenha como base de 

fundamentação que um triângulo pode existir, se a soma dos ângulos internos for igual a 180°; 

ou se a soma de dois de seus ângulos internos for menor do que 180°. 

Tarefa T∂∂∂∂8.3 Deduzir a relação entre um ângulo externo de um triângulo com os dois 

internos não adjacentes ou a propriedade da soma de seus ângulos internos. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂8.3: Poderá ser por meio de construção e medição com transferidor que se 

chega a uma conjectura que mostra a relação seguida de uma validação ou não. 

Técnica ττττ2∂∂∂∂8.3: Pode ser por meio de um desenho de triângulo de papel, seu recorte 

seguido da dobradura dos vértices, de modo que cada um dos lados fique junto de outro, como 

no caso do exemplo, da Figura 19, extraída de um livro didático. 

Figura 27 - Procedimento de dobradura que os alunos devem fazer para deduzir a propriedade da soma dos 
ângulos internos de um triângulo 

 
Fonte: Carvalho e Martins (2007, p. 92) 

Técnica ττττ3∂∂∂∂8.3: Por meio de uma construção geométrica, da propriedade da soma dos 

ângulos internos de um triângulo e a noção de ângulos adjacentes suplementares, deduz-se a 

relação. Por exemplo: Dada a figura que segue, mostre que, em qualquer triângulo, um ângulo 

externo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes. 

Figura 18 - – Ilustração da dedução da 

relação entre um ângulo externo e os internos 

não adjacentes de um triângulo 

Dedução 

A
B

C

D

ββββ
αααα

 

1. Pela figura α + β = 180°, mas por outro 

2. α + B + C = 180°. Então,  

3. α + β = 180° = α + B + C 

4. β = B + C. 

A demonstração faz-se de igual modo se 
tomamos o ângulo interno B ou C com o 
respectivo externo adjacente. Completando assim 
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a demonstração. 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso tecnológico-teórico que justifica as 

técnicas relativas à tarefa baseia-se na propriedade da soma dos ângulos internos de um 

triângulo, na relação entre dois ângulos adjacentes suplementares e/ou na regra de 

substituição. 

Situação ∂∂∂∂9: Que atividades são propostas aos alunos relacionadas com as condições 

de existência de um triângulo. 

Tarefa T∂∂∂∂9.1: Avaliar e justificar se dados três números (na mesma unidade) ou três 

segmentos podem ser medidas ou lados de um triângulo. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂9.1: Com régua ou compasso (no caso de segmentos) verifica-se se não 

existe algum segmento que seja maior ou igual à soma de dois outros.  

Discurso teórico-tecnológico: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

técnicas relativas à atividade, baseia-se na propriedade que estabelece que, em um triângulo, a 

medida de qualquer lado é sempre menor que a soma das medidas dos dois outros. 

Tarefa T∂∂∂∂9.2: Avaliar e justificar se dados três números (na mesma unidade), podem 

ser as medidas de ângulos internos de um triângulo. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂9.2: Verifica-se se a soma é igual ou não a 180°. Caso a resposta seja 

negativa conclui-se que tal triângulo não existe. 

Discurso teórico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que justifica a técnica baseia-se 

na propriedade que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180°. 

Situação ∂∂∂∂10: Que atividades são propostas aos alunos relativas à propriedade da 

desigualdade triangular? 

Tarefa T∂∂∂∂10.1: Justificar se é sempre possível construir um triângulo, dadas as medidas 

de três segmentos. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂10.1: Com régua e compasso e utilizando a transferência de segmentos e/ou 

intersecção de arcos de circunferência, tenta-se construir o triângulo cujos lados têm como 

medidas os valores fornecidos. Se os arcos construídos, tendo como centro os extremos do 

segmento, intersectam-se fora do segmento, então, o triângulo existe; se não se intersectam ou 

intersectam-se exatamente em um ponto contido no segmento, então, o triângulo não existe. 
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Técnica ττττ2∂∂∂∂10.1: Sem fazer a construção, compara-se cada um dos 

valores dados com a soma de dois deles, se qualquer deles for menor que a soma de outros 

dois, então o triângulo existe; porém, se algum deles for maior ou igual à soma dos dois 

outros, então, o triângulo não existe. 

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

técnicas baseia-se na propriedade que diz que em um triângulo qualquer lado é menor que a 

soma dos outros dois. 

Tarefa T∂∂∂∂10.2: Dizer em que valores a medida do terceiro lado de um triângulo pode 

variar, dadas as medidas de dois de seus lados. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂10.2: O intervalo obtém-se pela propriedade da desigualdade triangular 

Discurso teórico-tecnológico θθθθ/ΘΘΘΘ: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

técnicas baseia-se na propriedade que diz que em um triângulo qualquer a medida de um lado 

é menor que a soma dos dois outros. 

Situação ∂∂∂∂11: Que atividades são propostas aos alunos relacionadas com os critérios de 

congruência de triângulos? 

Tarefa T∂∂∂∂11.1 Utilizar os casos de congruência de triângulos para provar determinadas 

afirmações em Geometria. 

a) Provar que dois segmentos ou dois ângulos são congruentes; 

b) Provar que os lados opostos paralelos de um quadrilátero são congruentes, 

c) Um quadrilátero com os lados opostos congruentes e ângulos opostos também 

congruentes tem as diagonais intersectando-se pelos seus pontos médios. 

Por exemplo, na Figura 21, os segmentos AC e CE estão sobre a mesma reta suporte, 

bem como os segmentos BC e CD. Sabe-se que AC ≅ CE e que BC ≅ CD. Prove que AB ≅ 

DE. 

Figura 19 - Ilustração da aplicação dos critérios de 
congruência de triângulos para demonstrar alguma 
relação geométrica. 

                     Dados       

Provar que {  
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A B

D

C

E

  
Fonte: Adaptado pelo autor dos livros didáticos 

Técnica ττττ1∂∂∂∂11.1: Pela observação das condições definidas, procura-se produzir 

argumentos que envolvam algum dos critérios de congruência de triângulos. 

Para o exemplo dado, o procedimento pode ser como o seguinte: 

Afirmação Justificações  

 Dado (L) 

 Ângulos opostos pelo vértice (o.p.v) (A) 

 Dado (L) 

⇒ ∆ABC ≅ ∆EDC  (Caso LAL) 

Se dois triângulos são congruentes, seus elementos correspondentes são congruentes.  

Logo, ,   c.q.d. 

Outro exemplo que podemos dar é o seguinte: Na figura, ABC é triângulo isósceles 

com AB ≅ BC; α ≅ β; ∢D ≅ ∢E. Provar que BD ≅ CE. 

Figura 20 - Segunda ilustração da utilidade dos critérios de congruência de triângulos. 

 

Dados: 

 

Pedido: Provar que BD ≅ CE 

Fig. 23 

Fonte: Adaptação pelo autor de livros didáticos 
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O procedimento de resolução pode ser como o que segue. 

Consideremos os triângulos ABD e ACE da figura dada. 

Argumentos  Justificações 

1. AB ≅≅≅≅ AC Pelos dados (L) 

2.  ≅  
Pelos dados (A) 

3.  ≅≅≅≅                    Pelos dados (Ao) 

4. ∆∆∆∆ABD ≅≅≅≅ ∆∆∆∆ACE Caso LAAo 

5. BD ≅≅≅≅ CE Lados correspondentes em triângulos 
congruentes- c.q.p. 

 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso teórico-tecnológico para justificar os 

procedimentos está atrelado aos critérios de congruência de triângulos. 

Tarefa T∂∂∂∂11.2: Utilizar as relações em triângulos congruentes para justificar algumas 

afirmações. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂11.2: Pela coordenação entre os registros em cada par de triângulos 

congruentes, identificam-se os elementos correspondentes obtendo, desse modo, os 

argumentos que vão fundamentar a resposta. 

Por exemplo, suponhamos ter a seguinte atividade:  

De dois triângulos ABC e DEF sabe-se que AB = EF, BC = DE e m( ) = m( ). 

a) Justifica que “∆ABC ≅ ∆DEF” 

b) Completa: Â = ...;    = ... 

c) Sendo Â = 75° e  = 42°, determina . 

Como ponto de partida poderá ser preciso fazer um esboço de dois triângulos 

congruentes para melhor visualização dos elementos correspondentes. Assim poderá 

ser: 

Figura 3 - ilustração de como identificar os elementos correspondentes em triângulos congruentes 
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Fonte: Próprio autor 

a. Assim, pela figura conclui-se facilmente que “∆ABC ≅ ∆DEF pelo critério LAL; 

b. Em triângulos congruentes os lados congruentes opõem-se a lados congruentes, 

então, como o ângulo A opõe-se o lado BC congruente ao lado DE que se opõe ao 

ângulo F no triângulo DEF, Â = ;  =  

c. Pela propriedade da soma dos ângulos internos de um triângulo  = 180 – 75 – + 

42 = 63, portanto,  = 63°. 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso tecnológico-teórico que justifica as técnicas 

baseia-se nas propriedades dos elementos correspondentes a triângulos congruentes. 

Tarefa T∂∂∂∂11.3: Aplicar os critérios de congruência de triângulos para provar a 

igualdade geométrica de dois triângulos, dadas algumas condições. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂11.3: Análise dos dados e condições fornecidos na figura e na linguagem 

simbólica que permitem enxergar o critério de congruência que fundamenta a resposta. 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso tecnológico-teórico que fundamenta as 

tecnologias relativas ao tipo de tarefas em referência são os critérios de congruência de 

triângulos e outras propriedades geométricas inerentes às condições dadas nas atividades. Por 

exemplo, 

1. Para resolver a seguinte questão: 

Na Figura 24, sabe-se que AB = BC e AD = DC. 

Demonstre que o ∆ABD ≅ ∆CDB 

Figura 4 - um exemplo de aplicação dos 
critérios de congruência de triângulos 

 

 

Fonte: Nhêze (1998, p. 185) 

Pelas condições fornecidas na Figura, tem-se: 

1. AB = BC pelos dados –( L) 

2. AD = DC pelos dados – (L) 

3. DB = DB  pela construção – (L) 
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⇒ ∆ABD ≅ ∆CDB pelo caso L.L.L. 

Mas para a questão 

A B

C D
 

Na figura 25, sabe-se que AB = CD e AB // CD. 

Mostre que ∆ABE ≅ ∆CDE 

 

 

Figura 5 – ilustração de um exercício. 

Fonte: Nhêze (1998, p. 185) 

Aqui já é preciso levar em consideração os dados constantes da legenda, portanto, o 

procedimento pode ser o seguinte: 

Argumentos Justificações 

1.  ≅  1. Alternos em retas paralelas cortadas por AD  (A) 

  2. AB ≅ CD 2. Pelos dados  (L) 

3.  ≅  3 Alternos em retas paralelas cortadas por BC  (A) 

4. ∆ABE ≅ ∆CDE 4 Pelo critério ALA 

As duas tarefas embora tenham como ferramenta os critérios de congruência de 

triângulos diferem no critério, em razão das condições impostas na Figura e nos dados. 

Tarefa T∂∂∂∂11.4: Demonstrar as propriedades dos triângulos isósceles, tais como: 

a) os ângulos da base (ângulos opostos a lados congruentes) são congruentes; 

b) A altura relativa à base de um triângulo isósceles, divide-o em dois triângulos 

retângulos congruentes; 

c) A bissetriz do ângulo oposto à base de qualquer triângulo isósceles é também 

altura e mediana relativa ao lado oposto. 

Técnica ττττ1∂∂∂∂11.4 São várias as técnicas a usar, conforme a propriedade a estudar. Por 

exemplo, para a propriedade do item a, para além do uso dos critérios de congruência de 

triângulos, existe outra técnica em alguns livros didáticos, a saber: 
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Técnica ττττ2∂∂∂∂11.4: Por construção e recorte de um triângulo isósceles de 

papel, faz-se a dobradura verificando-se como os ângulos opostos aos lados congruentes 

comportam-se na dobradura. (Prova pragmática). 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso tecnológico-teórico que justifica as técnicas 

baseia-se nos critérios de congruência de triângulos ou na sobreposição de ângulos (para o 

caso da prova pragmática). 

Tarefa T∂∂∂∂11.5: Completar demonstrações, preenchendo alguns espaços vazios  

Técnica ττττ1∂∂∂∂11.5: Baseando-se no esquema que comporta a demonstração, completam-

se os espaços, de acordo com os passos dado. Por exemplo, se temos a seguinte tarefa: 

Completa a demonstração que se segue 

Figura 6 - exercício de aplicação de casos de congruência de triângulos 

 

Hipótese   

Tese:   

 

Argumentos Justificações 

1.  
1. Por hipótese 

2. m( ) + m(  = 180° 2. Ângulos adjacentes suplementares 

3. m(  + m(  = 180° 3. Ângulos adjacentes suplementares 

4.  4. Já que por hipótese   

5. ∆∆∆∆GBC ≅≅≅≅ ∆∆∆∆CBF 5. Pelo caso LAL 

6.  6. Ângulos opostos a lados congruentes. 

Nota: O sublinhado corresponde aos espaços vazios que deveriam ser preenchidos. 

Discurso tecnológico-teórico: O discurso que justifica a técnica fundamenta-se no 

conceito de como ferramenta para completar a demonstração. 

No início deste tópico, dissemos que alguns pesquisadores defendem que uma boa ação de 

aprendizagem do aluno depende da qualidade de exercícios que lhe são disponibilizados, 
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tanto pelo professor como pelo material didático (por exemplo, o livro didático). 

Analisando as tarefas propostas para exercício dos alunos, tecemos as seguintes observações: 

a) Todos os cinco livros didáticos analisados contemplam atividades de construção de 

triângulos para a apreensão do conceito de triângulo e/ou quanto às condições de sua 

existência. Verificamos que nenhum dos cinco livros didáticos contempla atividades 

de construção em ambiente de Geometria Dinâmica, mesmo o de edição mais recente 

(2007). 

Constatamos que os cinco livros didáticos contemplam, de um ou de outro modo, 

atividades relacionadas com a propriedade da soma dos ângulos internos. Sua diferença pode 

residir, talvez, no enfoque que oferecem: se apenas são atividades que pura e simplesmente 

têm por objetivo a computação, ou se essa propriedade é usada para fundamentar outras 

propriedades. Assim, o quadro que se segue apresenta o resumo do enfoque de cada livro 

didático quanto a isso. 

Percebemos que um dos cinco livros didáticos analisados contempla alguma atividade 

relacionada com os ângulos internos e/ou externos de um triângulo, sendo o L1 o que mais 

contempla atividades, a maioria das quais pede a determinação do valor de algum ângulo 

interno. O quadro também mostra que apenas um livro (L5) faz apelo à propriedade da soma 

dos ângulos internos de um triângulo para deduzir a propriedade que mostra a relação entre 

um ângulo externo e os ângulos internos de um triângulo. O livro L2 apenas preocupa-se 

somente com tarefas de cálculo sem outro tipo de tarefas que poderiam ser desenvolvidas com 

base no estabelecimento dessa propriedade, assim, a dedução de como determinar a medida de 

um ângulo externo, conhecidas as medidas dos ângulos internos em um triângulo; atividades 

de justificação ou verificação da existência de um triângulo, etc. 

Os dados do Quadro 3 mostram ainda que três dos cinco livros (L1, L4 e L5) utilizam a 

dobradura de um triângulo de papel como uma das técnicas para a dedução da propriedade da 

soma dos ângulos internos de um triângulo por parte dos alunos. Já mencionamos autores que, 

embora defendam uma atividade exploratória no ensino da Geometria plana na escola, 

chamam atenção sobre as limitações que isso acarreta no estabelecimento de conceitos 

geométricos e a necessidade de confiar nas demonstrações formais como procedimento último 

para o estabelecimento dos teoremas. Constatamos que o autor do livro L4, mesmo depois de 

demonstrar o teorema sobre os ângulos internos de um triângulo pelo procedimento 

pragmático (prova pragmática), ainda dá aos alunos duas atividades cuja finalidade é provar a 

mesma propriedade por medição, usando transferidor e outra por meio de dobradura de 

triângulo de papel (portanto, ambas as provas pragmáticas). E, também, em atividades 
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envolvendo critérios de congruência de triângulos. Após a “demonstração” de 

cada critério, segue-se uma atividade de construção de dois triângulos usando os mesmos 

dados, terminando-se com a medição dos lados e ângulos dos triângulos para se controlar se 

são ou não congruentes. 

Acreditamos que o autor, ao propor essas atividades de construção com régua e transferidor, 

seguidas de uma verificação por medição e/ou dobradura, quer convencer o aluno da validade 

do critério/teorema visto. Gravina (2001), na sua tese de doutorado, menciona que os alunos 

têm dificuldade para entender o significado de uma demonstração; tais alunos aceitam como 

verdade, após algumas medições, por exemplo, que “a soma dos ângulos internos de um 

triângulo é 180 graus”. Além disso, depois de demonstrada a propriedade, só se convencem 

após uma verificação usando um exemplo concreto. O outro tipo de tarefas contempladas nos 

livros didáticos analisados é quanto às condições de existência de um triângulo (desigualdade 

triangular) ou à condição de existência do triângulo, baseando-se na soma dos ângulos. Os 

dados do quadro 6 resumem o resultado da busca efetuada no âmbito desse tipo de tarefas. 

Constatamos que o livro L2 não trata da propriedade sobre as condições de existência de um 

triângulo. Também pelo quadro verifica-se facilmente que apenas o livro L4 chega a discutir 

as condições de existência em que são dados três números como medidas dos ângulos internos 

de um triângulo.  

Ainda, em relação ao quadro 3, verificamos que os três livros do Ensino secundário (L3, L4 e 

L5) todos eles usam, de alguma maneira, os critérios de congruência de triângulos para validar 

propriedades ou afirmações em Geometria, porém, apenas um livro contempla atividades em 

que o aluno completa espaços em branco para obter uma demonstração. 

Apesar dos cinco livros didáticos contemplarem atividades relacionadas com triângulos cujo 

enfoque são provas e demonstrações, mobilizando vários registros de representação, 

constatamos que, em nenhum deles, aparece alguma atividade de conversão de registros; o 

que pode ser uma limitação na apresentação dos conceitos pois, como salienta Duval (2008), a 

articulação dos registros constitui uma condição de acesso à compreensão em Matemática e 

não o “enclausuramento” de cada registro.  

  

  


